
1D.S.C. - Relatório Anual 2011郵政局年度報告2011

Correios de Macau

2011

RELATÓRIO ANUAL

澳門郵政

年 度 報 告



3D.S.C. - Relatório Anual 2011郵政局年度報告20112 D.S.C. - Relatório Anual 2011郵政局年度報告2011



5D.S.C. - Relatório Anual 2011郵政局年度報告20114 D.S.C. - Relatório Anual 2011郵政局年度報告2011

Correios de Macau

2011

RELATÓRIO ANUAL

澳門郵政

年 度 報 告



D.S.C. - Relatório Anual 2011郵政局年度報告2011 7D.S.C. - Relatório Anual 2011郵政局年度報告20116

19/04/2011 

公共建築物及紀念碑

Edifícios Públicos e Monumentos



D.S.C. - Relatório Anual 2011郵政局年度報告2011 9D.S.C. - Relatório Anual 2011郵政局年度報告20118

 局長獻辭 

 

 行政委員會

1  引言

2 服務範疇

2.1      郵務

2.2     郵政儲金局

2.3     電子認證

2.4     通訊博物館

    

3  區域合作與國際關係

4 關愛社群 

5  人力資源

6 內部監控

7 財務報告概要

8 通訊資料

11

15

19

21

22

39

43

45

49

55

61

65

69

72

目錄



11D.S.C. - Relatório Anual 2011郵政局年度報告201110 D.S.C. - Relatório Anual 2011郵政局年度報告2011

13

15

19

21

22

39

43

45

49

55

61

65

69

72

Índice
 Mensagem da Directora dos Serviços de Correios 

 Conselho de Administração

1  Introdução

2 Serviços

2.1        Área Postal

2.2       Caixa Económica Postal (CEP)

2.3	 						Serviços	de	Certificação

2.4       Museu das Comunicações

    

3  Cooperação Regional e Relações Internacionais

4 Actividade Social / Participação Comunitária

 

5  Recursos Humanos

6 Controlo Interno

7  Síntese do Relatório Financeiro

   

8  Informações Gerais



D.S.C. - Relatório Anual 2011郵政局年度報告2011 D.S.C. - Relatório Anual 2011郵政局年度報告201112 13

郵政局 – 為市民服務的團隊

回顧過去一年，全球金融與經濟形勢不甚穩定，加上許多自然災害之發生，為郵政業務發展帶來一定衝

擊。世界各地郵政部門按照萬國郵政聯盟發出的指引，採取一系列措施，面對困難與迎接挑戰。

同時，本澳社會的急速經濟發展為郵政局的工作和業務帶來很大的挑戰和機遇，當中包括行業間的強烈

競爭、經濟市場的新形勢、科技的創新、人力資源的短缺等等。

郵政局擁有百多年的歷史，一直秉持「以客為先」的理念為市民及廣大商企、政府部門及各種不同類型

之機構服務，長期為大家提供一種既普及又不起眼的通訊服務。健康持續發展是郵政業界持之以恆的任

務，在不同年代為著提供更多元化和優質服務而努力。

憑著我們團隊上下一心，致力強化基礎和電子系統設施，不但有效控制成本，提高生產效益，還能優化

服務質素。很高興能順利地把去年大部份工作完成，並使盈利結餘有所增長，我們還加強科普教育工作

和擴展關愛社群的社會工作。在此感謝本局各範疇的主管和員工的努力，你們辛勤和熱情投入工作，推

動了本局的發展。

在踏入2012年春季之際，我呼籲各位同事繼續緊守崗位，溫故知新，提升專業技能以發揮個人所長，

為市民提供更完善的服務；為澳門的繁榮安定發展繼續扮演一個出色的小兵。同時，亦要衷心感謝本澳

及國內外的合作伙伴，以及本澳各行各業的機構、各位市民客戶對郵政局的長期支持和愛護，並且促請

大家繼續在各方各面監督和指導本局工作，讓我們一同成長，一同進步。

        劉惠明
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Numa	 retrospectiva	 do	 ano	 findo,	 a	 instabilidade	 da	 situação	 económica	 e	 financeira	 mundial	 e	 os	
desastres	 naturais	 tiveram	 efeitos	 no	 desenvolvimento	 dos	 serviços	 postais.	 As	 autoridades	 postais,	
seguindo	as	orientações	 formuladas	pela	UPU,	adoptaram	uma	série	de	medidas	para	ultrapassar	as	
dificuldades	e	enfrentar	novos	desafios.

O	rápido	desenvolvimento	económico	da	sociedade	de	Macau	trouxe	maiores	oportunidades	e	desafios	à	
operação	dos	Serviços	de	Correios,	revelados	numa	forte	concorrência	no	sector,	em	novas	circunstâncias	
de	mercado,	em	inovações	tecnológicas	e	falta	de	recursos	humanos,	entre	outros.

A	Direcção	dos	Serviços	de	Correios	(DSC),	com	uma	história	de	mais	de	cem	anos	e	seguindo	sempre	o	
princípio	“prioridade	ao	cliente”,	tem	vindo	a	servir	os	cidadãos,	empresas,	departamentos	governamentais	
e	 diferentes	 entidades	 e	 instituições,	 prestando	 um	 serviço	 de	 comunicação	 universal	muito	 comum.	
O	desenvolvimento	 saudável	 e	 sustentável	 tem	sido	 a	missão	do	 sector	 postal,	 bem	como	o	 envidar	
esforços,	em	diferentes	tempos	e	circunstâncias,	para	prestar	serviços	diversificados	e	de	qualidade.

Com	 espírito	 de	 equipa	 e	 empenhados	 no	 reforço	 das	 infra-estruturas	 e	 na	 instalação	 de	 sistemas	
electrónicos,	conseguimos	não	só	controlar	eficientemente	os	custos	e	melhorar	a	nossa	produtividade,	
como	também	optimizar	a	qualidade	do	serviço.	É-nos	grato	constatar	que	no	ano	findo	concluímos	a	
grande maioria dos trabalhos projectados e registámos um crescimento em termos de saldos e lucros. 
Reforçámos	também	as	acções	de	promoção	do	conhecimento	científico	e	participámos	em	actividades	
comunitárias	e	sociais.	Quero	aproveitar	para	agradecer	o	esforço	prestado	pelas	chefias	e	trabalhadores,	
pois	foi	com	o	empenho	de	cada	um	que	alcançámos	o	contínuo	desenvolvimento	da	DSC.

Nesta	altura	de	início	da	primavera	de	2012,	apelo	a	cada	um	dos	nossos	trabalhadores	para	continuar	a	
assumir	as	suas	funções,	a	actualizar	os	seus	conhecimentos	nas	respectivas	áreas	técnicas	específicas,	
a	 elevar	 a	 sua	competência	profissional	 e	 realização	pessoal,	 de	 forma	a	prestar	 serviços	postais	da	
melhor	qualidade	à	população.	A	DSC	continuará	a	desempenhar	o	papel	de	um	pequeno	soldado,	que	
embora	sem	muita	 importância	se	torna	indispensável	para	a	força	que	contribui	para	a	prosperidade,	
estabilidade	e	desenvolvimento	de	Macau.	Aproveito,	também,	para	manifestar	o	nosso	agradecimento	
aos	 nossos	 parceiros	 locais,	 nacionais	 e	 internacionais,	 às	 entidades	 que	 cooperaram	 connosco	 e	
ainda	aos	cidadãos	e	clientes,	pelo	apoio	e	preferência	dados	ao	longo	deste	tempo,	esperando	poder	
continuar	a	contar	com	a	colaboração	e	avisados	conselhos	de	todos,	para	podermos	continuar	a	crescer	
e a progredir.

         Derby W. M. Lau

DSC	–	uma	equipa	ao	serviço	da	população
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行政委員會
Membros do Conselho de Administração

郵政局最高管理機構為行政委員

會，由局長、副局長、廳長及財政

局代表組成。

主席

劉惠明 局長

委員

趙鎮昌 副局長

梁祝艷 副局長 

陳念慈 郵務廳廳長

溫美蓮 儲金局廳長

A	Direcção	e	Chefias	dos	Serviços	de	Correios	–	Directora,	
Subdirectores	 e	Chefes	de	Departamento	 –,	 juntamente	
com a representante da Direcção dos Serviços de 
Finanças,	 constituem	 o	 Conselho	 de	 Administração,	
órgão máximo de gestão dos Serviços.

Presidente

Lau Wai Meng
Directora

Vogais

Chiu Chan Cheong
Subdirector 

Rosa Leong
Subdirectora 

Chan Nim Chi
Chefe de Departamento de Operações Postais

Van Mei Lin
Chefe de Departamento da Caixa Económica Postal
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1Introdução

As principais tarefas dos serviços de Correios de Macau 
são:	 garantir	 o	 serviço	 público	 de	 correios,	 recolhendo,	
tratando,	 transportando	 e	 distribuindo	 correspondência,	
encomendas e outros objectos postais; emitir selos; prestar 
serviços	financeiros;	criar	e	explorar	novas	infra-estruturas,	
redes e serviços postais electrónicos; e desenvolver um 
programa de actividades visando o desenvolvimento do 
coleccionismo	 filatélico	 e	 do	 conhecimento	 na	 área	 da	
ciência	das	telecomunicações.

Constituindo-se como uma plataforma de múltiplos 
serviços,	 os	 Correios	 de	 Macau,	 para	 prosseguir	 um	
desenvolvimento	postal	saudável	e	sustentável,	têm	como
  
Visão
Enquanto	organismo	do	Governo	da	RAE	de	Macau,	 ter	
como prioridade servir os cidadãos e prestar serviços de 
qualidade.

Missão
Promover	e	desenvolver	junto	da	sua	equipa	de	trabalha-
dores o princípio de Prioridade ao Cliente.
Promover	 e	 desenvolver	 o	 espírito	 de	 equipa	 entre	 os	
funcionários,	proporcionando	satisfação	no	trabalho	para	
reforço desse objectivo.
Promover e desenvolver serviços postais físicos e 
electrónicos,	locais	e	internacionais,	tornando	os	serviços	
mais	diversificados,	e	manter	uma	vasta	rede	de	serviços	
que	 permita	 desenvolver	 a	 actividade	 e	 vá	 ao	 encontro	
das necessidades dos clientes.

Valores
Orientar e escolher o melhor serviço de acordo com as 
necessidades	dos	clientes;	Garantir	o	espírito	de	equipa	
entre	os	funcionários;	Prestar	serviços	eficientes,	rápidos	
e de valor acrescentado.

郵政局的主要工作為提供公共郵政

服務，包括函件、包裹和其他郵件

的接收、處理、運輸和派遞等；發

行郵票；提供金融服務；建立電子

郵政基礎設施、網絡和服務；透過

活動推廣電訊科學和集郵知識。

郵政局力求提供多元優質服務，及

健康持續發展郵政業務。

抱負

成為澳門特別行政區提供優質服務

的機構之一，全心全意服務市民。

使命

以客為先，發揮將心比己的精神。

使員工上下一心，發揮高度的團隊

精神，使郵政服務更臻完善，令市

民對郵政服務感到滿意，從而令員

工有滿足感和成為一支受重視之工

作隊伍。

積極推動本澳及國際實物及電子郵

政業務發展，令服務更趨多元化，

並完善服務網絡及拓展業務，以迎

合市民大衆對現時及未來郵政服務

的需要。

信念

竭盡所能，以民為本，貫徹公僕精

神，提供快而準，物超所值的郵政

服務。

引言
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Serviços2
郵局的業務分為四大範疇，當中包

括: 郵務、儲金服務、電子認證服務

和通訊博物館，除此之外，最近幾

年我們還發展安全電子郵政業務。 

2011年的重點工作是提高運營效率

和提升服務質量，優化現有基礎與

電子設施和網絡，提高員工專業水

平，加強與國內外的聯繫和溝通。

為著優化服務效率，突顯郵局的企

業形象和增強其競爭能力，2011年

郵局擬定了以下為工作目標：

-    研究和採用資訊管理系統；

-   擴展基礎和電子設施及更新現有  

     設備；

-    引進現代化郵件處理設備； 

-    開發櫃檯網絡自動化系統；

-    設立現代化資訊系統和開發相   

     關應用軟件配合新增的電子郵政     

     服務；

-    擴展電子支付平台和電子認證  

     服務的使用；

-    與其他郵政機關及相關組織發 

     展夥伴合作關係。

As actividades da Direcção dos Serviços de Correios estão 
repartidas	por	quatro	grandes	áreas	–	Área	Postal,	Caixa	
Económica	 Postal,	 Serviços	 de	 Certificação	 e	 Museu	
das	 Comunicações,	 a	 que	 há	 ainda	 a	 juntar	 os	 recém-
criados	Serviços	Electrónicos	Postais	Seguros.	Em	2011,	
a actividade desenvolvida esteve focada na elevação da 
eficácia	operacional	 e	no	aperfeiçoamento	da	qualidade	
dos	serviços,	optimizando	as	suas	infra-estruturas	físicas	
e	electrónicas,	aumentando	o	nível	de	formação	dos	seus	
trabalhadores	e	expandindo	o	seu	campo	de	contactos,	
tanto a nível nacional como internacional.

Assim,	 apostados	 no	 aumento	 da	 eficiência	 dos	 seus	
serviços,	 no	 reforço	 da	 sua	 imagem	 institucional	 e	
no incremento da capacidade de trabalho e da sua 
competitividade,	os	Correios	definiram	como	objectivos	a	
atingir em 2011:

-			Estudar	e	adoptar	sistemas	informatizados	de	gestão;	
-   Criar novas infra-estruturas físicas e electrónicas e    
     renovar as existentes. 
-			Introduzir	modernos	equipamentos	de	tratamento	de		
     correio; 
-			Desenvolver	sistemas	de	informatização	das	estações		
     e rede de balcões;
-   Instalar modernos sistemas informáticos e desenvolver  
     as correspondentes aplicações para prestação de   
     novos serviços postais electrónicos;
-			Alargar	a	utilização	da	Plataforma	de	Pagamento		 	
					Electrónico	e	dos	Certificados	Electrónicos;
-   Estabelecer parcerias e desenvolver a cooperação              
					com	entidades	do	sector	e	outras	organizações		 	
     relevantes.

服務範疇
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2.1 郵務

在郵務方面，2011年本局投放了很

多資源進行研究，以便引進新技術

來改善作業流程，並積極配合萬國

郵聯對各地郵政作業流程分析之調

研工作。

新項目/研究計劃

為了加快落實相關項目工作，本局

設立了一個跨部門特別項目小組，

專責郵政服務現代化的工作。

該小組把萬國郵聯的國際郵政系統

（IPS）首先應用於包裹處理上。為

配合業務的實際需要，小組將系統

作相應修改，使其能提供控制郵件

流程、選擇郵袋運輸方式與路線，

處理郵袋封裝與寄發所需文件和提

供郵件追蹤等功能。 

同時，亦展開了櫃檯網絡自動化系

統的設計工作，目標是實現櫃檯服

務多元化，提升監控郵件處理的能

力，為提供更有效率的帳目管理、

審計以及成本效益監控作出相關準

備工作。

2.1 Área Postal

No	âmbito	das	suas	competências,	em	2011	os	Correios	
apostaram	 em	 estudos	 conducentes	 à	 introdução	 de	
novas tecnologias adaptadas aos processos operacionais 
e	deram	resposta	aos	inquéritos	desenvolvidos	pela	UPU	
para	análise	do	fluxo	postal	de	cada	país.

Novos Projectos/Estudos

Uma	 equipa	 interdepartamental	 de	 projectos	 especiais	
foi especialmente designada para acelerar a tarefa de 
modernização	dos	serviços	postais	fazendo	uso	das	mais	
modernas tecnologias.

Esta	equipa	interdepartamental	adaptou	o	Sistema	Postal	
Internacional	 (IPS),	 da	 UPU,	 ao	 sistema	 dos	 Correios	
de	 Macau,	 numa	 primeira	 fase	 para	 tratamento	 de	
encomendas.	 A	 equipa	 está	 também	 responsável	 por	
criar	adaptações	deste	Sistema	Informático	às	condições	
particulares	dos	Correios	de	Macau,	permitindo	executar	
funções	 de	 controlo	 do	 fluxo	 de	 correio,	 escolha	
de	 transporte	 e	 rotas	 de	 envio	 de	 malas	 de	 correio,	
preparação de documentação relativa ao fecho e envio de 
malas	postais	e	“Acompanhamento	e	Localização”	(Track	
& Trace) de objectos postais. 

Procedeu-se	ainda	à	concepção	e	design	da	automatização	
da	 rede	 de	 balcões	 das	 Estações	 Postais,	 tendo	 como	
objectivos	a	prestação	de	mais	serviços,	a	monitorização	
e	controlo	do	correio	tratado	em	cada	balcão,	facilitando	
a	preparação	de	um	eficiente	controlo	da	contabilidade,	
auditorias	e	a	monitorização	de	custos	e	benefícios.

郵政基礎設施

郵政服務在過去一直為市民及企業

提供一項既普及又簡易的服務，隨

著科技不斷發展及新城規劃對本澳

未來整體之影響，郵局將持續回應

居民的訴求及滿足未來的需要。 

在2011年7月，本局與澳門大學簽

訂有關在橫琴校區設立郵政服務及

其範圍內郵件派遞的合作意向書。

郵政處理及派遞中心擴建工程落

成，大大優化了本局的郵務設施，

以應付本澳人口及經濟急速發展之

需要。同時，氹仔郵政分局的重建

工程亦已開展。

Infra-estruturas postais

Durante	anos,	a	DSC	prestou	aos	cidadãos	e	às	empresas	
um	serviço	postal	universal,	mas	pouco	diversificado.	Hoje,	
atenta	 ao	 desenvolvimento	 tecnológico,	 ao	 surgimento	
e	 planeamento	 de	 novas	 zonas	 urbanas	 e	 respectivas	
consequências	 para	 Macau,	 procura	 acautelar	 futuras	
necessidades	 e	 dar	 resposta	 às	maiores	 exigências	 da	
população. 

Em Julho de 2011 a DSC assinou uma Carta de Intenções 
de Cooperação com a Universidade de Macau para 
assegurar o serviço postal no Campus da Universidade 
de	Macau,	na	Ilha	da	Montanha,	bem	como	o	serviço	de	
distribuição	postal	naquela	zona.	

A	 área	 postal,	 para	 melhorar	 as	 instalações	 de	
serviço	 postal	 e	 fazer	 face	 às	 necessidades	 que	 o	
rápido crescimento populacional e o desenvolvimento 
económico	de	Macau	acarretam,	concluiu	o	projecto	de	
alargamento do Centro de Tratamento e Distribuição de 
Correio	 (TRADIC).	No	mesmo	sentido,	 iniciou	a	obra	de	
remodelação	da	Estação	Carlos	da	Maia,	na	Taipa.	
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櫃檯網絡 

本局的接待網點遍佈澳門、氹仔及

路環各區，包括郵政總局及11間

郵政分局、集郵商店、通訊博物館

商店、郵亭、自動售賣郵票機及郵

筒等，為客戶提供方便的多元化服

務。

函件

隨著澳門半島北區和氹仔新增了衆

多住宅大廈，有必要對派遞數據

庫、派遞路線及派遞區進行重組，

自2011年8月已新增了一個派遞

段，以回應函件數量及派遞點的增

加。

2011年本地函件數量同比有6%的

增長，有關升幅主要是由於政府部

門委託本局派發人口普查問卷、兩

輪的現金分享計劃支票及中央儲蓄

制度之通知函。

出口和入口函件的主要目的地和來

源地是：中國大陸、香港、美國、

英國、法國和葡萄牙。

與2010年相比，國際平郵出口函

件和國際空郵出口函件分別減少了

3％和7％，國際平郵入口函件增加

了9％，而國際空郵入口函件則輕

微增加了1％。

本地函件服務的主要客戶是銀行、

保險公司、私人企業、博企和政府

部門。

Rede de Balcões / Rede de Atendimento

Para	 comodidade	dos	 seus	 utilizadores,	 os	Correios	 de	
Macau	oferecem	uma	vasta	gama	de	serviços	através	da	
sua	rede	de	atendimento,	composta	pela	Estação	Central	
e	 onze	 estações	 postais,	 uma	 loja	 de	 filatelia,	 uma	 loja	
no	Museu	das	Comunicações	e	quiosques	postais	com	
atendimento	personalizado,	a	que	se	juntam	as	máquinas	
de	 venda	 automática	 de	 selos	 e	 os	 marcos	 postais,	
distribuídos pela península de Macau e Ilhas da Taipa e 
Coloane.

Correspondência

O surgimento de novos e populosos edifícios na Zona 
Norte da península e na Ilha da Taipa obrigou a uma 
reorganização	 da	 Base	 de	 Dados	 e	 das	 Rotas	 e	 Giros	
de	 Distribuição,	 tendo	 sido	 introduzido	 um	 novo	 giro,	
em	Agosto	do	corrente	ano,	como	resposta	ao	aumento	
da	 quantidade	 de	 objectos	 a	 distribuir	 e	 de	 locais	 de	
distribuição.
 
Em 2011 registou-se um aumento de 6% no volume de 
correspondência	 local,	 comparativamente	 a	 2010.	 Este	
aumento	ficou	muito	a	dever-se	a	serviços	solicitados	por	
outros	departamentos	da	Administração,	nomeadamente	
para	o	Censos,	Cheques	do	Plano	de	Comparticipação	
Pecuniária,	 com	 duas	 rondas	 de	 distribuição,	 e	
Notificações	sobre	o	Regime	de	Poupança	Central.

A	 correspondência	 expedida	 e	 recebida	 teve	 como	
principais destinos e origens os seguintes países e 
regiões:	China,	Hong	Kong,	Estados	Unidos	da	América,	
Reino	Unido,	França	e	Portugal.	

Durante	este	ano,	e	comparativamente	a	2010,	verificou-
se	uma	descida	de	3%	na	correspondência	internacional	
expedida via superfície e de 7% na expedida por via 
aérea.	Quanto	à	correspondência	 internacional	 recebida	
via superfície foi registado um aumento de 9% e na por via 
aérea	um	aumento	ligeiro	de	1%.

A	nível	da	correspondência	local,	as	entidades	bancárias	
e	 seguradoras,	 as	 empresas,	 os	 casinos	 e	 os	 serviços	
públicos	são	os	remetentes	de	maior	relevância.	
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Correio Registado

Em resposta ao contínuo crescimento do serviço de 
Correio	 Registado	 e	 à	 maior	 procura	 dos	 cidadãos	 no	
levantamento	 de	 correspondência	 registada,	 a	 DSC	
passou	a	facultar	o	Serviço	de	Pesquisa	on-line	de	Correio	
Registado,	bem	como	abriu	mais	um	ponto	de	serviço	de	
Posta	 Restante	 para	 correio	 registado,	 na	 Estação	 de	
Almirante Lacerda. 

A	 nível	 da	 correspondência	 registada	 expedida	 via	
superfície	 registou-se	 um	 crescimento	 de	 44%,	 e	 um	
crescimento	 de	 13%	 na	 expedida	 por	 via	 aérea.	 Na	
correspondência	 registada	 recebida	 por	 via	 superfície	
registou-se	 um	 aumento	 de	 5%	 e	 na	 por	 via	 aérea	 um	
crescimento	de	14%,	comparativamente	a	2010.

掛號函件

因應本澳最近幾年掛號郵件量之不

斷上升及回應市民對領取掛號郵件

之訴求，本局除了推出掛號郵件網

上查詢服務外，亦增設紅街市掛號

函件候領服務。

平郵掛號出口函件、空郵掛號出口

函件、平郵掛號入口函件和空郵掛

號入口函件較2010年分別增加了

44 ％、13 ％、5 ％和14 ％。

包裹

電子商務的廣泛使用為本局帶來不

少商機，包裹業務因網購所帶來的

小商品送貨服務需求增加而有所上

升。 

出口包裹的主要目的地是：澳大利

亞、美國、加拿大、葡萄牙和台

灣；入口包裹的主要來源地則是：

澳大利亞、中國內地、美國、法

國、香港和台灣。

Encomendas

Para	 além	 do	 serviço	 de	 distribuição	 de	 encomendas	
regulares,	os	Correios	 têm	beneficiado	do	uso	cada	vez	
mais	 generalizado	 do	 comércio	 electrónico,	 que	 lhes	
tem permitido um aumento dos serviços de entrega de 
pequenos	objectos	comercializados	via	Internet.	

Os principais destinos das encomendas expedidas 
foram	a	Austrália,	Estados	Unidos	da	América,	Canadá,	
Portugal	e	Taiwan	e	as	encomendas	recebidas	chegaram,	
prioritariamente,	da	Austrália,	China,	Estados	Unidos	da	
América,	França,	Hong	Kong	e	Taiwan.
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特快專遞

隨著澳門經濟迅速發展，投寄緊急

郵件的需求也越來越多。本局的特

快專遞以全面和優質的服務回應市

場需要。

萬國郵政聯盟轄下的特快專遞服務

合作社每年均向表現傑出的郵政

機關頒發「特快專遞服務合作表現

獎」(EMS Cooperative Performance 

Award) 。2011年5月，在瑞士伯爾

尼的萬國郵政聯盟總部所舉行的頒

獎儀式上，澳門郵政獲頒「2010年

度金獎」，特快專遞服務再度獲得

國際肯定。

2011年起，「次日遞」派遞服務

拓展至越南河內。此外，「郵資到

付」服務還延伸至香港的客戶。

本局繼續致力擴展服務網絡，目

前，特快專遞服務目的地遍達全球

195個國家及地區。

特快專遞郵件的主要目的地為中國

內地、香港、台灣、美國及日本；

來源地則主要為中國內地、香港、

日本、台灣及韓國。

Correio Rápido – EMS

O rápido desenvolvimento económico de Macau tem 
provocado	uma	procura	cada	vez	maior	de	expedição	de	
documentos urgentes. O Serviço EMS – Correio Rápido 
dos	Correios	de	Macau,	disponível	em	qualquer	Estação	
Postal,	tem	vindo	a	dar	resposta	a	essa	necessidade	do	
mercado,	 prestando	 um	 serviço	 completo	 e	 da	 melhor	
qualidade	aos	seus	clientes.	

Comprovando	 a	 eficácia,	 segurança	 e	 precisão	 deste	
serviço,	a	Cooperativa	do	Serviço	de	EMS	da	União	Postal	
Universal,	que	organiza	anualmente	o	“EMS	Cooperative	
Performance	 Award”,	 atribuiu	 de	 novo	 aos	 Correios	 de	
Macau,	 numa	 cerimónia	 realizada	 na	 sede	 da	 UPU	 em	
Berna,	 Suiça,	 em	 Maio	 de	 2011,	 o	 “Prémio	 de	 Ouro	 –	
2010”,	pelo	desempenho	de	excelência	prestado.

Em	2011,	o	Serviço	Correio	Rápido	EMS	expandiu	o	seu	
Serviço	 de	 Distribuição	 no	 Dia	 Útil	 Seguinte	 à	 cidade	
de	 Hanói,	 Vietname.	 O	 serviço	 de	 “Porte	 Pago	 Pelo	
Destinatário”	 foi	 também	alargado	aos	clientes	de	Hong	
Kong.

O Serviço EMS de Macau prosseguiu o objectivo de 
aumentar	os	destinos	de	entrega	a	mais	países,	chegando,	
actualmente,	a	um	total	de	195	países	e	regiões.

No	 ano	 em	 análise,	 os	 principais	 destinos	 do	 Correio	
EMS	foram	a	China,	Hong	Kong,	Taiwan,	Estados	Unidos	
da	América	 e	 Japão,	 enquanto	 as	principais	 origens	do	
Correio	 EMS	 recebido	 em	Macau	 foram	 a	China,	 Hong	
Kong,	Japão,	Taiwan	e	Coreia.

推廣易

「推廣易」是快捷、準確、及時和

價格低廉的直函服務，可協助商企

或服務機構向指定客戶或向市民大

衆宣傳其服務或商品。「推廣易」

擁有一支高效、專業、能覆蓋全澳

每一角落的派遞隊伍，只須指明潛

在客戶所在區域和地點或目標行

業，本局即可以最具競爭力的收費

助其推廣產品和服務。

Direct Mail

O	serviço	de	Direct	Mail	é	um	meio	disponibilizado	pela	
DSC	para,	de	forma	rápida,	correcta,	pontual	e	a	preços	
acessíveis,	 apoiar	 empresas	 e	 outros	 departamentos	
e	 organizações	 na	 divulgação	 de	 serviços	 e/ou	 na	
publicitação	 de	 produtos,	 numa	 óptica	 de	 promoção	
comercial e de proximidade aos clientes designados ou 
à	 população	 em	 geral.	 O	 serviço	 é	 prestado	 por	 uma	
eficiente	 equipa	 de	 profissionais	 da	 DSC,	 que	 distribui	
quaisquer	 folhetos	 em	 qualquer	 ponto	 do	 território	 de	
Macau.	As	empresas	podem	indicar	as	zonas	ou	edifícios	
onde se situam os seus potenciais clientes ou os ramos 
de	negócios	com	maiores	potencialidades,	e	os	Correios	
tratam	 da	 divulgação	 dos	 seus	 produtos	 e	 serviços,	
cobrando uma taxa muito competitiva.
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「推廣易」的主要客戶是餐飲場

所、政府部門和酒店業，以及美容

產品銷售公司和非牟利機構。

針對澳門與香港鄰近且消費模式類

似的特性，澳門郵政與香港郵政合

作，以代理的方式將香港通函服務

擴展至澳門，使澳門產品及服務可

在香港推廣。

Os	 principais	 utilizadores	 do	 serviço	 de	 Direct	 Mail	 são	
estabelecimentos	 de	 restauração,	 indústria	 hoteleira	 e	
departamentos	 governamentais,	 bem	 como	 empresas	 de	
venda	de	produtos	de	beleza	e	instituições	sem	fins	lucrativos.

Os	Correios	de	Macau	e	os	Correios	de	Hong	Kong,	tendo	
em	 consideração	 a	 proximidade	 geográfica	 e	 um	 modo	
de consumo muito semelhante das populações das duas 
regiões,	estabeleceram	um	serviço	de	agenciamento,	sendo	
possível	promover	as	empresas	locais	em	Hong	Kong.	

禮品服務

每逢重要節慶，本局均推出一站式

的「中港澳禮品專遞服務」。客戶

可透過本局網頁，以合理的價格訂

購多款應節禮品，並直接郵寄至內

地、香港及澳門的親友手中。為客

戶節省選購、包裝及郵寄的時間。

Serviço de Prendas

Para	providenciar	um	serviço	que	facilite	a	vida	aos	seus	
clientes,	e	na	base	do	princípio	“Balcão	Único”(One	Stop),	
a DSC tem vindo a desenvolver o Serviço de Distribuição 
de	Prendas	em	Macau,	China	e	Hong	Kong,	durante	as	
principais  ocasiões festivas. O serviço poupa aos clientes 
o	 tempo	de	 compra,	 embalagem	e	 envio	 de	 presentes,	
bastando,	 através	 da	 página	 electrónica	 dos	 Correios,	
seleccionar os produtos pretendidos de uma variada 
lista	disponível	para	cada	ocasião,	abarcando	diferentes	
preços e gostos.

集郵

郵品發行本著三大原則，當中包括

豐富及多元化題材、優質產品及良

好信譽。為體現這些原則，郵品的

主題多與中國文化、澳門本土文化

相關以及一些極具國際關注的內

容。同時，在發行前，預先在政府

公報刊登發行量，並限制每年郵品

發行之次數。通過嚴格質量控制與

現代創新印刷技術確保郵品質量，

當然挑選具水準和合適的設計者參

與郵品設計尤為重要。

澳門郵票憑其創意、設計、質量和

多元化主題而得到認同並屢獲國

際著名獎項，例如：2009年發行

之郵品「成語故事 三」的小型張

於2011年2月在維也納國際集郵評

獎“Grand Prix de l’Exposition WIPA”

中獲得該年度「最美麗郵票」之第

八位殊榮。

Filatelia

A	DSC	baseia	a	sua	política	de	emissões	filatélicas	em	três	
princípios:	Diversidade	Temática,	Credibilidade	e	Qualidade	
dos	 Produtos.	 Para	 prossecução	 destas	 orientações,	
os Correios seleccionam para as suas emissões temas 
ligados,	preferencialmente,	à	cultura	chinesa	e	de	Macau	
e	 a	 temáticas	 de	 interesse	 internacional,	 publicam,	 em	
Boletim	 Oficial,	 as	 quantidades	 a	 produzir,	 limitam	 a	
quantidade	 de	 emissões	 e	 garantem	 a	 qualidade	 dos	
produtos	através	de	um	apertado	controlo	de	qualidade,	
de	 modernas	 e	 inovadoras	 técnicas	 de	 impressão	 e	
da escolha criteriosa dos artistas envolvidos na sua 
concepção.

Como	 reconhecimento	 deste	 investimento	 na	 inovação,	
design,	 qualidade	 e	 variedade	 temática,	 os	 selos	
emitidos	 pela	 DSC	 têm	 recebido	 prestigiados	 prémios	
internacionais.	Em	Fevereiro	de	2011,	durante	a	Exposição	
Filatélica	 Internacional	 de	 Viena,	 o	 bloco	 filatélico	 da	
emissão	 “Seng	 Yu	 –	 Provérbios	 III”,	 emitido	 pela	 DSC,	
foi distinguido no Concurso “Grand Prix de l’Exposition 
WIPA”,	tendo	ficado	classificado	em	8.o lugar na selecção 
dos	“Selos	Mais	Belos”	do	ano	2009.

19/04/2011

成語故事 三

Seng	Yu	–	Provérbios	III

維也納國際集郵評獎 – 最美麗郵票 (第八位)

Exposição	Filatélica	Internacional	de	Viena	–	Selos	Mais	Belos	(8˚	lugar)
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郵票發行 - 2011
Emissões	Filatélicas	-	2011

同時，為了表示對本澳郵票設計師

之尊重和謝意，郵局每年均與郵票

設計師聚會，除了加強溝通外還藉

此收集專業意見和建議，力求充分

利用這片小名片向世界展示澳門藝

術家的才華，為澳門文創產業作出

少許貢獻。 

為向世界各地宣揚澳門郵票，本局

設有10個海外代理，遍佈亞洲、歐

洲、北美洲、拉丁美洲和澳洲，方

便海外集郵者購買澳門郵票。

2011年共發行以下10套郵票:

-   兔年

-   中國內地景觀 四

-   公共建築物及紀念碑

-   南音說唱

-   傳說與神話 九 – 白蛇傳

-   世界自然基金會50周年

-   第二十五屆澳門國際音樂節

-   歷史人物與澳門

-   辛亥革命一百周年

-   鏡湖醫院慈善會140周年

此外，郵局亦與中國郵政及香港郵

政成功共同發行以「辛亥革命一百

周年」為題的小型張本票。

除了每年極受歡迎的年冊外，還發

行了 「 兔年 」郵 摺 和 專 題 郵 摺

「藝術家眼中的澳門」。2011年

3月推出《澳門郵品目錄 V》，貫

徹過往的編排模式，圖文並茂地輯

錄了2009年及2010年發行的所有

集郵品資料。除此之外，還發行了

兩套明信片，分別是本地設計的「

保護南北極地區及冰川」和「蓮花

頌」。

Os Correios promovem anualmente um encontro com 
designers	 filatélicos	 de	 Macau,	 como	 sinal	 de	 apreço	
e	 consideração,	 pretendendo	 promover	 um	 maior	
intercâmbio	 de	 ideias	 e	 recolher	 opiniões	 e	 habilitadas	
sugestões	 para,	 também	 deste	 modo,	 e	 através	 dos	
pequenos	objectos	que	os	selos	são,	dar	o	seu	contributo	
para o desenvolvimento das Indústrias Criativas e 
Culturais	de	Macau,	divulgando,	a	nível	 internacional,	as	
capacidades dos seus artistas. 

Atendendo	à	necessidade	de	divulgar	os	selos	no	mercado	
internacional e fornecer meios aos coleccionadores de 
produtos	filatélicos	de	Macau,	os	Correios	de	Macau	têm	
agenciamento de selos estabelecido com um total de 10 
agentes,	espalhados	pela	Ásia,	Europa,	América	do	Norte,	
América	Latina	e	Austrália.

Em	2011,	 os	Correios	 de	Macau	 lançaram	10	 emissões	
de Selos: 

-  Ano Lunar do Coelho;

-		Vistas	Cénicas	do	Continente	IV;

-  Edifícios Públicos e Monumentos;

-  Naamyam Cantonense;

-		Lendas	e	Mitos	IX	–	A	Lenda	da	Cobra	Branca;

-  50.° Aniversário da WWF;

-		XXV	Festival	Internacional	de	Música	de	Macau;

-  Figuras da História de Macau;

-  Centenário da Revolução de Xinhai;

-		140.°	Aniversário	da	Associação	de	Beneficência	do									

				Hospital	Kiang	Wu.

Os Correios lançaram ainda uma carteira de blocos 
comemorativa	 do	 Centenário	 da	 Revolução	 Xinhai,	 em	
conjunto	com	os	seus	congéneres	da	República	Popular	
da	China	e	de	Hong	Kong.

Além	das	muito	apreciadas	carteiras	anuais,	foram	ainda	
lançadas a carteira de selos “Ano Lunar do Coelho” e a 
carteira	 temática	 “Macau	 Visto	 por	 Artistas”.	 Em	Março	
de	2011,	os	Correios	publicaram	o	“Catálogo	Filatélico	de	
Macau	V”,	com	informações,	imagens	e	dados	completos	
dos	selos	emitidos	em	2009	e	2010,	respeitando	o	modelo	
das edições anteriores. Foram ainda lançados dois 
conjuntos de bilhetes-postais - “Preservação das Regiões 
Polares	e	dos	Glaciares”	e	“Elogio	do	Lótus”,	ambos	com	
design de autores de Macau.
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郵政局也為機構和社團就特別事件

或活動提供紀念封或明信片之紀念

郵戳蓋銷服務，深受集郵愛好者的

歡迎。

在過去一年，共發行了24個紀念郵

戳，主要有：

-  澳門大熊貓館開幕誌慶

-  郵政局壹佰貳拾柒週年

-  通訊博物館伍週年

-  世界植樹日

-  澳門退休人士協會十周年

-  中國文化遺產日

-  澳門銀河娛樂世界女排大獎賽總   

   決賽

-  世界心臟日

-  澳門土生協會十五周年紀念

-  中華人民共和國六十二周年國慶

-  世界郵政日 – 萬國郵政聯盟

-  第五十八屆澳門格蘭披治大賽車

-  澳門 – 嘉興聯合郵展

澳門郵品在數年前開始於禮品市場

發展，當中包括為政府部門及本澳

各大商企或社團製作其專屬禮品。

為了更顯郵品設計在文創事業之發

展，本局推出「郵票禮盒」等多元

化產品，2011年，在郵票發行的同

時，還推出：

- 「兔年」郵票茶壺禮盒

- 「蓮花頌」瓷碟郵品禮盒

Os Correios facultam ainda o Serviço de Posto de 
Correio	 Temporário	 a	 entidades	 e	 associações	 que	
pretendam assinalar um evento ou celebrar uma ocasião 
especial,	 obliterando	envelopes	ou	bilhetes-postais	 com	
um	 Carimbo	 Comemorativo,	 produto	 que	 se	 tem	 vindo	
também	a	 revelar	 de	 interesse	para	 os	 coleccionadores	
filatélicos.	

No	ano	findo,	foram	emitidos	24	Carimbos	Comemorativos,	
entre	os	quais	se	assinalam:

-  Inauguração do Pavilhão do Panda Gigante de Macau;

-  127.° Aniversário dos Correios;

-  5.° Aniversário do Museu das Comunicações;

-  Dia Mundial da Árvore;

-  Comemoração do 10.° Aniversário da APOMAC;

-  Dia do Património Cultural da China;

-		Galaxy	Entertainment	–	Finais	do	Grande	Prémio		 	

			Mundial	FIVB	em	Macau;

-  Dia Mundial do Coração;

-		XV	Aniversário	da	Associação	dos	Macaenses;

-  Celebração do 62.° Aniversário da Implantação da   

   República Popular da China;

-  Dia Mundial dos Correios – UPU;

-		58.°	Grande	Prémio	de	Macau;

-		Exposição	Filatélica	Conjunta	de	Macau	e	Jiaxing.

Os	Correios	promovem,	há	já	uns	anos,	o	seu	serviço	de	
prendas num novo nicho de mercado – departamentos 
do	 Governo	 da	 RAEM,	 empresas	 e	 associações	 –	
incentivando	o	uso	de	produtos	filatélicos	para	produção	
de	lembranças	personalizadas	e	exclusivas.

Diversificando	os	produtos	que	oferece	e	para	os	integrar	
no	 sector	 cultural	 e	 criativo,	 os	 Correios	 de	 Macau	
lançaram	em	2011,	em	associação	com	as	emissões,	para	
apreciação dos coleccionadores:

-  Um bule em terracota alusivo ao animal do Zodíaco   
			Chinês	–	Coelho;
-  Um prato de porcelana pintado – “Elogio do Lótus”.

紀念郵戳 - 2011
Carimbos Comemorativos - 2011
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安全電子郵政服務

本局按萬國郵政聯盟的標準，構建

了安全電子郵箱系統，為即將推行

的「郵政電子掛號郵件公共服務」

提供必需的資訊基礎設施。

為執行「郵政電子掛號郵件公共服

務」提供法律依據，本局正積極準

備相關法規的草擬工作。於國際方

面，經澳門郵政提案就增加「郵政

電子掛號郵件」及「電子郵箱」的

定議條文於萬國郵聯公約的建議，

最終獲萬國郵聯郵政理事會通過並

於2012年1月1日生效。

在電子認證郵戳應用開發方面，於

2011年完成發放糧單方案、電子投

標接收方案及電子檢驗報告歸檔方

案等。同時，亦完成電子認證郵戳

與影像掃瞄技術及傳真伺服器技術

的整合測試及研究工作。

Serviços Electrónicos Postais Seguros

Em	conformidade	 com	as	 normas	da	UPU,	 foi	 criado	 o	
sistema	de	Caixa	 de	Correio	 Electrónico	Postal	 Seguro,	
constituindo-se como a necessária infra-estrutura 
informática para o novo Serviço Público de Correio 
Electrónico Registado Postal.

Os Correios de Macau estiveram envolvidos na elaboração 
dos	regulamentos,	dando	o	fundamento	legal	ao	Serviço	
Público de Correio Electrónico Registado Postal. Em 
termos	 de	 cooperação	 internacional,	 foi	 proposta	 pelos	
Correios de Macau a inserção dos regulamentos do 
Correio Registado Electrónico Postal e da Caixa de 
Correio	Electrónico	Postal	na	Convenção	da	UPU,	o	que	
foi aprovado pelo Conselho de Operações Postais da 
UPU,	entrando	em	vigor	em	1	de	Janeiro	de	2012.

No	 que	 concerne	 ao	 desenvolvimento	 e	 aplicação	 do	
serviço	 de	 Carimbo	 Postal	 Electrónico	 Certificado,	 em	
2011 foram implementados vários sistemas: o sistema 
de	envio	de	notas	de	vencimento,	o	sistema	de	recepção	
de propostas via electrónica para concursos públicos e o 
sistema	de	arquivamento	digital	de	relatórios	de	análises.	
Foram	 concluídos,	 ainda,	 os	 testes	 e	 estudos	 sobre	 a	
integração de tecnologias de Carimbo Postal Electrónico 
Certificado,	 de	 processamento	 digital	 de	 imagens	 e	 de	
servidor de fax.

澳門 – 嘉興聯合郵展
Exposição	filatélica	conjunta	de	Macau	e	Jiaxing

在北京舉行的郵政電子掛號郵件系統聯合工作組第五次工作會議
5.a Reunião	do	Grupo	de	Trabalho	Conjunto	do	Sistema	de	Correio	Electrónico	Registado	Postal,	em	Pequim
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2.2 郵政儲金局

郵政儲金局由其行政委員會管理，

既是隸屬郵政局的公共行政單位，

又是一所受金融體系法律制度規

範、可從事各種銀行業務的信用機

構。儲金局與其他商業銀行一樣，

同樣受金融管理局監管。

雖然可以從事各類銀行業務，但由

於澳門的銀行業已相當發達，所以

儲金局一向只發展貸款及接受存款

等業務。

近年來，儲金局持續發展新服務，

透過郵政局櫃檯網絡擴大經營國際

匯款業務，並建立電子支付平台，

支持特區政府發展電子政務。

目前，儲金局主要業務是貸款，國

際匯款和電子支付。

貸款

儲金局向公務員及一些機構和公司

僱員提供貸款，供款直接從員工薪

金扣除，由於申請手續快捷，不需

要擔保人，故此項服務甚受歡迎。

2011年儲金局批出的貸款共有 

2097單，比2010年略升1.01%；

總金額則為1億8300萬元，增加

9.16%。     

國際匯款

郵政儲金局與西聯財務服務合作，

提供特快匯款服務。通過最先進

的資訊科技和全球性的電腦匯款及

櫃檯網絡，將款項在數分鐘內匯至

200多個國家或地區。

2.2 Caixa Económica Postal (CEP)

A	 CEP,	 gerida	 por	 uma	 Comissão	 Administrativa,	 é,	
simultaneamente,	 uma	 instituição	 de	 crédito	 regulada	
pelo	 Regime	 Jurídico	 do	 Sistema	 Financeiro,	 que	
pode	 proceder	 a	 todo	 o	 tipo	 de	 operações	 bancárias,	
e,	 estando	 subordinada	 à	 DSC,	 um	 organismo	 da	
Administração Pública. A CEP encontra-se sujeita ao 
controlo	e	supervisão	da	Autoridade	Monetária	de	Macau,	
beneficiando	de	um	estatuto	praticamente	semelhante	ao	
de um banco comercial.

Embora	possa	proceder	a	diversas	operações	bancárias,	
a	 CEP,	 devido	 ao	 sector	 bancário	 local	 ser	 bastante	
desenvolvido,	 oferece,	 neste	 domínio,	 um	 conjunto	
limitado	 de	 serviços,	 nomeadamente	 concessão	 de	
empréstimos	individuais	e	aceitação	de	depósitos.	

Nestes últimos anos a Caixa tem vindo a apostar em novas 
estratégias	de	funcionamento,	alargando	e	desenvolvendo	
as	 suas	 actividades,	 nomeadamente	 na	 expansão	 de	
actividades	 de	 Transferência	 Internacional	 de	 Fundos,	
através	da	utilização	da	rede	de	balcões	dos	Correios	e	
no	 apoio	 ao	Governo,	 no	 objectivo	 de	 desenvolvimento	
do Governo Electrónico (Plataforma de Pagamento 
Electrónico).

Presentemente,	 as	 principais	 actividades	 da	 CEP	
passam	 pela	 concessão	 de	 empréstimos,	 transferência	
internacional de fundos e pagamento electrónico. 

Empréstimos

A	 Caixa	 faculta	 empréstimos	 a	 funcionários	 públicos	 e	
a	 trabalhadores	 de	 algumas	 organizações	 e	 empresas.	
As	 amortizações	 são	 descontadas	 directamente	 no	
vencimento dos funcionários. Este serviço tem merecido 
uma	certa	procura,	dado	o	processo	de	empréstimos	na	
CEP	ser	rápido	e	não	requerer	fiador.

Em	 2011	 o	 número	 de	 empréstimos	 concedidos	
aumentou	 ligeiramente,	 em	1.01%,	 relativamente	 ao	 ano	
de	2010.	O	valor	dos	empréstimos	também	registou	uma	
subida.	Assim,	no	ano	de	2011	 foram	concedidos	2097	
empréstimos,	no	valor	 total	de	183	milhões	de	patacas,	
equivalendo	a	um	aumento	de	9.16%,	comparativamente	
ao ano anterior. 
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由於利用網上繳交費用的情況越

來越普遍，因此，電子支付平台

使用率正穩步上升。2011年共錄

得65,000單交易，較2010年上升

38.28%。

外幣兌換

由於來澳的內地遊客和本澳居民前

往內地旅遊及營商的人數均越來

越多，儲金局近年開始提供現鈔兌

換服務，其中人民幣兌換服務始於

2010年。

為進一步向居民或訪澳遊客提供優

質和多樣化服務，儲金局將推出多

種貨幣的兌換服務，並計劃於2012

年將櫃檯遷移至郵政總局，其裝修

方案目前正待主管機關審批。

Aluguer	on-line	de	instalações	desportivas;	Requerimento	
on-line	 de	 documentos	 oficiais;	 Renovação	 on-line	 de	
Licenças	 Profissionais;	 Renovação	 on-line	 de	 Licenças	
de	Cães;	Compra	on-line	de	produtos	filatélicos,	produtos	
cartográficos,	prendas,	publicações	e	bilhetes;	 Inscrição	
on-line na Maratona Internacional; Inscrição on-line em 
conferências	internacionais.

O	 número	 de	 utilizações	 desta	 Plataforma	 tem	 vindo	 a	
crescer	 gradualmente,	 com	 o	 aumento	 do	 seu	 uso	 em	
todos os serviços. No ano de 2011 registaram-se cerca 
de	 65.000	 utilizações,	 representando	 um	 aumento	 de	
38,28%	relativamente	a	2010.	

Câmbios

A Caixa Económica Postal tem vindo a facultar o serviço 
de	câmbios	em	pequena	escala,	tendo	em	2010	iniciado	
o	 serviço	 de	 câmbios	 de	 Renmimbis,	 dado	 o	 cada	 vez	
maior número de visitantes da China a chegar a Macau e 
de	residentes	locais	a	deslocar-se	ao	Continente,	tanto	em	
turismo como em negócios.

Numa	 perspectiva	 de	 diversificação	 e	 de	 prestação	
de	 serviços	 de	 qualidade	 aos	 cidadãos	 residentes	 ou	
daqueles	que	visitam	Macau,	a	CEP	vai	ter	mais	moedas	
para	câmbio,	e	tem	programado	a	mudança	de	balcões	
para	a	Estação	Central	dos	Correios	em	2012,	estando	o	
projecto de construção em fase de análise e aprovação 
pelas entidades competentes.

匯款的服務網絡遍佈本澳各地之郵

局，2011年也在紅街市郵局增設服

務櫃檯。

目前服務網點共有9個，包括郵政

儲金局、郵政總局、機場郵局、碼

頭郵局、紅街市郵局、海洋花園郵

局、路環郵局、eSignTrust註冊署和

通訊博物館商店，為公衆提供一星

期七天的服務。

2011年的匯款交易接近27,000

單，匯款總額為9,256萬元，較前

一年分別增長了4.04% e 4.59%。

電子支付平台

為了支持特區政府發展電子政務，

儲金局建立了電子支付平台，供各

政府部門使用。自2008年起，郵政

儲金局與多個政府部門簽定電子支

付平台的使用協議，為各項服務提

供一個快捷可靠的網上支付渠道。

 

2011年，有更多政府服務使用電子

支付平台，包括車輛使用牌照稅網

上續期服務、網上繳交水費服務及

寵物犬准照網上續期服務。

電子支付平台為各項網上服務提供

電子支付的渠道，包括：網上繳交

交通違例罰款、車輛使用牌照稅網

上續期、網上繳交水費、公共地方

總規章網上繳交罰款、網上繳交學

費、課程網上報名、網上租用體育

設施、網上申請證明文件、專業執

照網上續期、寵物犬准照網上續

期、集郵產品、地圖產品、禮品、

書刊及門票網上訂購、國際馬拉松

比賽網上報名、國際研討會網上報

名等等。

Transferência Internacional de Fundos

A	CEP,	 em	 cooperação	 com	 a	Western	Union	 Financial	
Services	 Inc.,	 presta	 um	 serviço	 rápido	 e	 eficiente	
de	 transferência	 internacional	 de	 fundos,	 através	 da	
utilização	de	modernas	tecnologias	informáticas	e	de	uma	
rede	mundial	 de	 computadores	 e	balcões.	O	dinheiro	 é	
transferido	com	segurança,	para	mais	de	200	países	ou	
regiões,	em	apenas	alguns	minutos.

O	 serviço	 de	 Transferência	 Internacional	 de	 Fundos	 é	
prestado	 em	 vários	 balcões,	 distribuídos	 por	 diferentes	
locais	do	território,	incluindo	Estações	dos	Correios	que,	
em	 2011,	 disponibilizou	mais	 um	 ponto	 de	 atendimento	
para	este	serviço,	na	Estação	de	Almirante	Lacerda.	

São	 nove	 os	 locais	 de	 atendimento	 que	 presentemente	
procedem	 à	 transferência	 de	 fundos,	 estando	 abertos	
sete	dias	por	semana:	Caixa	Económica	Postal,	Estação	
Central,	 Estação	 do	 Aeroporto,	 Estação	 do	 Terminal	
Marítimo,	 Estação	 Almirante	 Lacerda,	 Estação	 Jardins	
do	 Oceano,	 Estação	 de	 Coloane,	 Entidade	 de	 Registo	
eSignTrust e Loja do Museu das Comunicações.

No	 ano	 de	 2011	 realizaram-se	 cerca	 de	 27.000	
transacções,	 com	 o	 valor	 total	 de	 92,56	 milhões	 de	
patacas,	 representando,	 respectivamente,	 um	 aumento	
de	4,04%	e	4,59%,	relativamente	ao	ano	2010.

Plataforma de Pagamento Electrónico

A	CEP,	para	prestar	apoio	ao	projecto	de	desenvolvimento	
do	Governo	Electrónico	da	RAEM,	construiu	a	Plataforma	
de	Pagamento	Electrónico	para	ser	utilizada	pelos	Serviços	
Públicos.	 A	 CEP	 tem	 vindo,	 desde	 2008,	 a	 celebrar	
protocolos com diversos Serviços da Administração para 
utilização	da	Plataforma,	disponibilizando	um	canal	rápido	
e seguro para pagamento de diversos serviços via internet.
 
Em 2011 mais serviços da Administração adoptaram a 
Plataforma para prestação de serviços e pagamentos 
on-line,	nomeadamente	de	renovação	on-line	de	Imposto	
de	Circulação,	de	pagamento	de	facturas	de	água,	e	de	
renovação de licenças de cães.

Actualmente,	a	Plataforma	serve	como	um	canal	electrónico	
de	 pagamento,	 via	 internet,	 para	 os	 seguintes	 serviços:	
Pagamento	on-line	de	multas	por	 infracções	de	 trânsito;	
Renovação on-line de Imposto de Circulação; Pagamento 
on-line de facturas de água; Pagamento on-line de multas 
do Regulamento Geral dos Espaços Públicos; Pagamento 
on-line de propinas; Registo on-line em cursos superiores; 

「網上繳交水費服務」的啓動儀式
Cerimónia de activação dos “Serviços de Pagamento On-line – Facturas de Água”
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2.3 電子認證服務

eSignTrust作為特區政府在區內認可

的唯一電子證書簽發實體，自2006

年投入服務開始，為市民、企業人

員及公共行政工作人員提供網上身

份的認證，使其透過電子合格證書

所簽署的電子文件具備法律效力。

私營企業和人們對電子證書的認識

及信心逐漸增加，證書的持有人數

目亦因之而穩步上升。為協助客戶

落實電子證書的應用，eSignTrust

按客戶的要求，提供專業的顧問服

務。為著加快簽署速度和縮短簽署

時間、提升企業對電子證書的有效

管理，以及提升機動性和給予選擇

的考慮，eSignTrust成功推出電子認

證簽署伺服器的解決方案。

隨著《粵澳合作框架協議》以及     

《〈內地與澳門關於建立更緊密經

貿關係的安排〉補充協議八》的簽

署，期望透過粵澳電子簽名證書互

認試點應用的工作，協助業界更好

地和更快地融入珠江三角洲和內地

的改革發展。

為將自身的工作做好和配合政府的

施政要求，eSignTrust制定標準，持

續監察其服務水平是否達標，讓公

眾監督，以保證服務的質素和承諾

的履行。

2.3 Serviços de Certificação

Os	Serviços	de	Certificação	–	eSignTrust,	única	entidade	
certificadora	 reconhecida	 pelo	 Governo	 da	 RAEM,	 a	
funcionar	desde	2006,	prestam	serviços	de	autenticação	
e	 criação	 de	 assinaturas	 electrónicas	 qualificadas	
para os cidadãos e pessoal de empresas e entidades 
governamentais.  A aposição de assinaturas electrónicas 
qualificadas	em	documentos	electrónicos	tem	valor	legal.

A	familiarização	a	estes	serviços	de	certificação,	por	parte	
das	empresas	privadas	e	do	público	em	geral,	tem	levado	a	
um	crescimento	progressivo	do	número	de	utilizadores	de	
certificados.	Para	ajudar	os	clientes	no	uso	de	certificados	
electrónicos,	os	serviços	eSignTrust,	a	pedido	dos	clientes,	
disponibilizam-se	a	prestar	aconselhamento	profissional.	
Estes serviços lançaram soluções para servidores de 
assinaturas	 electrónicas,	 com	 o	 objectivo	 de	 acelerar	 o	
processo	de	obtenção	de	assinatura	electrónica	e	reduzir	
o	tempo	de	espera,	de	ajudar	as	empresas	a	um	controlo	
eficiente	 dos	 seus	 certificados	 electrónicos,	 elevar	 a	
mobilidade e dar mais opções.

Com a assinatura do “Acordo-Quadro de Cooperação 
Guangdong-Macau”	e	do	“CEPA	8”	e,	ainda,	através	do	
programa “Aplicação-piloto de reconhecimento mútuo 
dos	 certificados	 de	 assinatura	 electrónica	 emitidos	 por	
Macau	e	Guangdong”,	os	Correios	pretendem	que	estes	
serviços possam apoiar as empresas locais a participarem 
na reforma e no desenvolvimento do Delta do Rio das 
Pérolas	e	de	outras	regiões	da	China	Continental.

Para um maior empenho no trabalho e para 
acompanhamento	dos	requisitos	do	Governo,	os	Serviços	
de	 Certificação	 estabeleceram	 padrões	 para	 monitorar,	
de	forma	contínua,	a	qualidade	de	prestação	de	serviços,	
deixando estes serviços sob a supervisão dos seus 
utilizadores,	 garantindo	 a	 qualidade	 e	 cumprimento	 de	
compromissos por si assumidos.
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2.4 Museu das Comunicações

O	 Museu	 das	 Comunicações,	 vocacionado	 para	 a	
promoção	 da	 filatelia	 de	 Macau	 e	 para	 a	 divulgação	
científica	na	área	das	telecomunicações,	investe	fortemente	
na	 vertente	 educativa,	 procurando	 formas	 alternativas	
de	 comunicação	 com	 os	 visitantes,	 especialmente	 com	
os mais jovens. Tendo como linhas orientadoras as 
práticas	de	um	museu	de	ciência	interactivo,	rompe	com	
modelos	 tradicionais	de	 transmissão	de	conhecimentos,	
preparando	 actividades	 lúdicas,	 demonstrações	 ao	
vivo,	 workshops	 e	 seminários,	 em	 consonância	 com	 o	
nível	 etário	 dos	 visitantes.	 De	 uma	 forma	 dinâmica,	 os	
Facilitadores	 presentes	 nas	 galerias	 têm	 também	 como	
tarefa	 sensibilizar	 o	 público	 visitante	 para	 as	 temáticas	
em exposição. Particularmente vocacionado para os 
estudantes	das	escolas	de	Macau,	o	Museu	desenvolve	
um	programa	de	visitas	guiadas,	oferecendo	um	variado	
leque	temático	e	de	actividades	ligadas	às	áreas	Correios/
Filatelia e Telecomunicações.

O Museu tem vindo a publicar anualmente um Guia de 
Serviços	 de	 Marcação	 de	 Visitas,	 apresentando,	 com	
pormenor,	 a	 variedade	 de	 programas	 disponíveis	 para	
grupos	 escolares,	 grupos	 de	 associações	 e	 de	 turistas	
que	o	queiram	visitar.	Em	2011	deu	à	estampa	a	3.a	edição	
deste	Guia,	 que	 se	 tem	 vindo	 a	 revelar	 um	 instrumento	
de grande utilidade para as escolas e professores na 
preparação de actividades extracurriculares.

A área de telecomunicações procurou novas formas de 
chegar aos estudantes do ensino primário e os estimular 
desde	 cedo	 para	 o	 conhecimento	 científico,	 adaptando	
os	 seus	 programas	 e	 actividades	 às	 capacidades	 de	
aprendizagem	dos	pequenos	visitantes.	Para	estender	às	
famílias	que	o	visitam	esta	sensibilização	às	questões	da	
ciência,	a	área	de	telecomunicações	deu	 início	em	2011	
a	uma	oficina	chamada	“A	evolução	do	LED”,	onde	estes	
grupos de visitantes criam objectos divertidos e recebem 
conhecimentos sobre circuitos básicos. 

A	área	Correios/Filatelia	 também	criou	novos	programas	
sobre	 temáticas	 ligadas	 ao	 processo	 de	 comunicação,	
serviços	 postais	 e	 filatelia,	 procurando	 estabelecer	 uma	
relação	 com	 os	 programas	 curriculares	 das	 escolas,	 e	
que	passam	pela	escrita,	matemática,	geografia,	estudos	
sociais,	entre	outros,	numa	abordagem	lúdica	e	interactiva.
Ao	 longo	 do	 ano	 o	 Museu	 assinalou,	 com	 actividades	
especiais,	algumas	celebrações,	como	as	do	Dia	da	Mãe,	
Dia Mundial da Criança e Dia Internacional dos Museus. 

2.4 通訊博物館

通訊博物館以提倡集郵文化和普及

電訊科學知識為宗旨，透過各種方

式來啓發參觀者，尤其是青少年的

學習興趣。按照不同的年齡層為參

觀者安排趣味活動、現場演示、工

作坊和講座，鼓勵學生走出課堂，

在互動式博物館內學習和實驗科學

知識。導啓員以生動的方式啓發參

觀者對展覽主題的興趣。博物館特

為學生設計導覽方案，並組織一系

列以集郵和電訊為主題的活動。

通訊博物館每年出版《預約參觀服

務指南》，務求為學校、社團及遊

客安排細緻的參觀服務。2011年發

行了第三版《預約參觀服務指南》

，這對需要組織課外活動的學校和

教師甚具參考價值。

電訊範圍增設以小學生為服務對象

的項目，按照他們的學習能力安排

活動內容，從而鼓勵他們從小熱愛

科學。為了將科學知識融入家庭，

也開設「百變亞LED」親子工作

坊，讓家庭成員一起動手創作，也

同時學習基本的電路知識。

郵政暨集郵範圍增設了和通訊、郵

政服務及集郵有關的新專題，以有

趣和互動的方式配合學校對書寫、

數學、地理和社會學科的內容。

每逢母親節、國際兒童日、國際博

物館日或學校暑假期間，博物館均

會組織特別慶祝活動。2011年夏天

推出與澳門生物醫學工程學會合辦

的「科學速遞 – 生物醫學工程開步

走」夏令營，讓學生們了解生物醫

學工程的發展和增廣知識。在暑假

期間舉辦了安排參觀郵政局包裹與

集郵部門的「集郵夏令營」和「元

件特攻」工作坊。
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2011/2012學年初，博物館與澳門

電機及電子工程師學會合辦一系列

「IEEE話你知」科普講座，探討科

技的發展與我們日常生活的關係。

此外，我們還為教師們安排多項導

覽活動，讓他們了解通訊博物館在

課外補充教育方面可發揮的巨大潛

力。2011年為配合教育暨青年局持

續進修計劃，特為教師舉辦「教師

工作坊 - 8051單片機應用入門」課

程。

博物館除了館內活動，也應邀在學

校開放日往校服務，以生動的現場

演示和工作坊推廣郵政/集郵及電

訊領域知識。此外，還推出了 「科

學茶餐廳」項目，將最受歡迎的工

作坊和課程搬到學校，用趣味的方

式激發學生對集郵和科學的興趣。

除了「集郵興趣小組」、「電訊興

趣小組」和「零距博物館」 等項目

外，博物館也可以按照學校的要求

和建議，量身訂製特別的項目。

2011年，參觀入場人次比2010年

增加12.97%。在預約參觀服務方

面，維持豁免學生和教師入場費，

並且將這項優惠推廣至全澳非牟利

機構組織的參觀團。

Para	o	período	de	Férias	de	Verão	o	Museu	também	preparou	
um	 conjunto	 de	 animadas	 actividades.	 No	 Verão	 de	 2011	
o	 museu	 preparou	 o	 “Campo	 de	 Ciência	 Expresso	 –	 Um	
pontapé	de	saída	para	a	engenharia	biomédica”,	organizado	
pela	 Macau	 Sociedade	 de	 Engenharia	 Biomédica	 e	 Museu	
das	Comunicações,	cujo	objectivo	foi	informar	os	estudantes	
sobre	o	desenvolvimento	da	Engenharia	Biomédica,	ampliando	
as suas perspectivas sobre esta área do saber. Ainda no 
período	de	Férias	de	Verão,	foi	organizado	o	“Campo	de	Férias	
Filatélico”,	que	incluiu	visitas	à	Estação	de	Encomendas	e	Área	
de	Filatelia	dos	Correios	de	Macau,	e	foi	accionada	a	oficina	
“Componente Comando”.

Numa	organização	conjunta	com	o	Instituto	dos	Engenheiros	
Electrotécnicos	e	Electrónicos	de	Macau,	no	primeiro	trimestre	
do	ano	lectivo	de	2011/2012,	o	museu	desenvolveu	uma	série	
de	“Seminários	de	Ciência	Popular	–	O	IEEE	fala	contigo”,	que	
se	debruçaram	sobre	a	relação	da	ciência	e	das	tecnologias	
com	a	nossa	vida	quotidiana.

Neste	 trabalho	 de	 estímulo	 ao	 gosto	 pelo	 conhecimento,	
o Museu tem como principais aliados os professores das 
Escolas	 de	 Macau.	 Neste	 sentido,	 organiza	 visitas	 guiadas	
especialmente	 dedicadas	 aos	 docentes,	 dando-lhes	 a	
conhecer	 as	 inúmeras	 potencialidades	 que	 o	 Museu	 das	
Comunicações oferece como complemento educativo. 
Também	orientada	para	este	grupo	profissional,	e	integrada	no	
Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo 
da	RAEM,	em	2011	o	Museu	preparou	uma	oficina	de	trabalho	
sobre os Fundamentos do Micro Controlador 8051.

O	Museu,	para	além	das	actividades	 intramuros,	prosseguiu	
com	actividades	no	espaço	escolar.	Para	além	de	participar	
no	 “Dia	 Aberto”	 das	 escolas	 que	 assim	 o	 requereram,	
animando	grupos	com	demonstrações	ao	vivo	ou	workshops	
sobre	as	áreas	postal/filatelia	 e	 telecomunicações,	o	Museu	
desenvolveu	 também	a	actividade	 “Café	Ciência”.	Com	esta	
actividade	 organizou	 cursos	 e	 levou	 as	 suas	 oficinas	 mais	
populares	até	às	escolas,	com	o	objectivo	de	despertar	nos	
alunos,	de	uma	forma	divertida,	o	interesse	pela	filatelia	e	pela	
ciência.	 O	 Museu	 das	 Comunicações	 promoveu	 ainda	 nas	
escolas	as	actividades	“Clube	de	Filatelia”,	“Clube	de	Telecom”	
e	“Museu	sem	Fronteiras”,	estando	aberto	a	novas	sugestões,	
de acordo com as necessidades de cada instituição de ensino.

O	 Museu	 das	 Comunicações,	 comparativamente	 a	 2010,	
registou	 um	 aumento	 de	 12,97%	 no	 número	 de	 visitantes	
que	procuraram	o	usufruto	do	seu	espaço.	O	Museu	faculta	
entrada	gratuita	a	grupos	escolares	e	professores	de	Macau,	
estendendo	este	benefício	a	organizações	sem	fins	lucrativos.

國際博物館日    Dia Internacional dos Museus
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Cooperação Regional e 
Relações Internacionais

區域合作與國際關係3
郵務 

萬國郵政聯盟(UPU)是世界郵政業

界的國際組織，其宗旨是協調成員

國之間的郵務政策。

國家郵政局是萬國郵政聯盟192個

成員國之一，澳門郵政通過國家郵

政局與萬國郵政聯盟以至其他郵政

機構長期保持緊密聯繫，落實執行

共同的郵政政策並開拓業務發展機

會。

澳門郵政一直與中國、香港、葡萄

牙和其他亞太地區的郵政機構保持

著密切關係，利用現有之協同優

勢，確保提供最優質的郵政服務。

郵政業務是一種與國際其他郵政及

企業聯繫頻繁的業務，因此除了加

強業務交流外，本局亦非常重視擴

濶人員之國際視野。本局積極參與

萬國郵聯行政理事會和經營理事會

的會議，以掌握世界郵政機構的發

展方向。

2011年5月和10月，郵政局代表

團分別參加兩個理事會在瑞士伯爾

尼召開的年度會議，期間出席了「

電子服務工作組」、「先進電子業

務用戶小組」、「標準委員會」、

Área Postal

A	 União	 Postal	 Universal	 (UPU)	 é	 uma	 organização	
internacional	 que	agrupa	os	 serviços	postais	do	mundo	
e tem como missão a coordenação de políticas postais 
entre os serviços postais dos diferentes países membros.

A	 DSC,	 enquadrada	 nos	 Correios	 Nacionais,	 um	 dos	
192	 membros	 da	 UPU,	 mantém	 estreita	 ligação	 a	 esta	
organização	e	procura	estabelecer	novos	contactos	com	
outras	 administrações	 postais	 para	 concretização	 de	
políticas comuns ou abertura de novas possibilidades em 
termos de negócios.

Aproveitando	as	sinergias	existentes,	os	Correios	de	Macau	
têm	 mantido	 uma	 relação	 estreita	 com	 Administrações	
Postais	da	China,	de	Hong	Kong,	de	Portugal	e	de	outras	
regiões	da	Ásia-Pacífico	para	poder	assegurar	serviços	da	
mais	alta	qualidade.

O	serviço	postal	é	um	sector	que	precisa	manter	intensos	
contactos com outras autoridades e entidades postais. 
Para	tal,	além	de	reforçar	actividades	de	intercâmbio,	os	
Correios	 dão	 grande	 importância	 a	 que	 o	 seu	 pessoal	
tenha uma visão global do sector. De forma a conhecer 
a orientação de desenvolvimento das Administrações 
Postais	 do	 mundo,	 os	 Correios	 de	 Macau	 participam	
activamente nas reuniões do Conselho de Administração 
e do Conselho de Operações da UPU. 

A	 DSC	 fez-se	 representar	 por	 uma	 comitiva	 na	 reunião	
anual do Conselho de Operações e na reunião do 
Conselho	de	Administração,	realizadas	em	Berna,	Suiça,	
nos meses de Maio e Outubro de 2011. 

澳門郵政參加萬國郵政聯盟行政理事會會議
Correios de Macau na reunião do Conselho de Administração da UPU

國家郵政局代表團到訪澳門郵政
Visita	de	uma	delegação	dos	Correios	Nacionais	da	China	aos	Correios	de	Macau
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「特快專遞工作組」和「信息技術

合作組織」的「國際郵件服務用戶

組」的工作會議。

澳門郵政亦以亞太郵政聯盟成員郵

政身份，參加了7月份在蒙古舉行

的亞太郵政聯盟執行理事會會議，

討論了亞太郵政的發展策略和準備

提交給萬國郵聯會員大會的建議

書。會議期間，還舉行了亞太郵政

合作社的會員大會。

特快專遞的人員參加了2011年在泰

國舉行之亞太區域特快專遞業務研

討會，討論市場面對的挑戰和就萬

國郵聯應對策略作資訊交流。

除了出席上述會議外，還派員參加

以下工作：

-  葡萄牙波爾圖舉行的葡語國際通   

   信協會（AICEP）論壇和會員大會

-  葡萄牙埃武拉舉行的2011年AICEP   

   領導層會議

祖國在過去經濟快速發展，成效顯

著，本局一些業務非常依賴與國家

郵政局和中國郵政集團公司的夥伴

關係，以促進持續發展。

在2011年，郵政局與中國郵政集團

公司簽署了一項諒解備忘錄，推動

雙方在各個領域的合作。

作為雙向之交流，國家郵政於2011

年1月派遣代表團到訪本局，在法

律、法規、電子郵件和發展策略

方面交換意見，同時參觀了電子認

證服務、通訊博物館和郵局，以實

地了解觀察澳門郵政服務的日常運

作。

另外，珠三角的粵港澳三地郵政也

決定在多個領域加強合作，如郵政

業務、集郵、電子商貿、培訓、直

郵廣告跨境服務、特快專遞、電子

掛號郵件和物流業務，以及其他共

同關注事項。因此，澳門郵政積極

參與2011年5月在廣州舉行之粵港

澳郵政發展合作行政總裁會議及執

行領導會議，商討三地郵政未來之

業務發展與合作。

為推動澳門郵品的多元化和業務發

展，本局除多次與其他郵政機關聯

合發行郵票外，還參加國內和國外

的郵展，積極在國際市場推廣澳門

郵票。2011年，澳門郵政參加了在

中國無錫舉行的「中國2011 - 第27

屆亞洲國際集郵展覽」，另外，馬

爾代夫郵政代表團來澳與本局集郵

處進行交流。

在安全電子郵政服務領域，郵政局

繼續積極參與萬國郵政聯盟的「電

子服務工作組」的事務，如領導「

先進電子業務用戶小組」和草擬《

郵政電子掛號郵件技術標準文件 – 

S52》。同時，繼續參與萬國郵政

聯盟頂級郵政域名 (.post) 計劃和電

子認證郵戳技術標準 (S43) 的優化

工作。

As	 delegações	 dividiram-se	 por	 grupos	 de	 interesse,	
participando nos encontros do Grupo de Trabalho de 
Serviços	 Electrónicos,	 do	 Grupo	 de	 Utilizadores	 de	
Serviços	 Electrónicos	 Avançados,	 do	 Conselho	 de	
Normas,	do	Grupo	de	Trabalho	de	Correio	Rápido	e	do	
Grupo	dos	Utilizadores	do	Serviço	de	Correio	Internacional	
da Cooperativa Telemática.

A	DSC	faz	também	parte	da	União	Postal	da	Ásia-Pacífico	
(APPU),	 tendo	 estado	presente	 na	 reunião	 do	Conselho	
Executivo	desta	organização,	que	teve	lugar	na	Mongólia,	
em	Julho.	Nesta	 reunião	 foram	discutidas	as	estratégias	
postais para a região e foram elaboradas sugestões a 
apresentar	 ao	 Congresso	 da	 UPU.	 Na	mesma	 ocasião,	
teve lugar a Assembleia Geral da Cooperativa Postal Ásia 
Pacífico.

O Serviço de EMS dos Correios de Macau participou 
também	no	Simpósio	EMS	para	a	Região	Ásia-Pacífico,	
que	teve	lugar	na	Tailândia	em	2011,	com	o	objectivo	de	
discutir	os	desafios	que	este	mercado	enfrenta	e	de	trocar	
informações	sobre	as	estratégias	da	UPU	para	o	sector.		

Além	 das	 actividades	 acima	 referidas,	 os	 Correios	
participaram	também	nas	seguintes	acções:

-  Assembleia Geral e Fórum da Associação Internacional   
			das	Comunicações	de	Expressão	Portuguesa	(AICEP),			
			Porto,	Portugal;

-		Encontro	de	Altos	Dirigentes	da	AICEP	2011,	Évora,			
   Portugal.

O	Continente	chinês	tem	vindo	a	gozar,	nos	últimos	anos,	
de	um	rápido	desenvolvimento	económico,	tendo	obtido	
notáveis resultados.  Para o seu desenvolvimento contínuo 
e	 sustentável,	 alguns	 dos	 serviços	 e	 negócios	 da	 DSC	
estão bastante dependentes das relações de parceria 
estabelecidas com os Correios Nacionais e o Grupo de 
Correios da China. 

Neste	 sentido,	 os	 Correios	 de	 Macau	 assinaram	 um	
Memorando de Entendimento com o Grupo de Correios da 
China,	para	promover	a	cooperação	em	diferentes	áreas.

Neste	 espírito	 de	 intercâmbio,	 uma	 delegação	 dos	
Correios Nacionais da China visitou os Correios de Macau 
em	Janeiro	2011,	havendo	 lugar	a	 troca	de	 ideias	sobre	
assuntos	jurídicos,	de	regulamentação,	correio	electrónico	
e	estratégias	de	desenvolvimento.	Na	mesma	ocasião,	esta	
delegação	visitou	os	serviços	de	Certificação	eSignTrust,	
o Museu das Comunicações e estações postais para 
observar o modo de funcionamento diário dos serviços. 

Também	 as	 três	 Administrações	 Postais	 da	 Região	 do	
Delta	do	Rio	da	Pérolas	(Hong	Kong,	Macau	e	Guangdong)	
assumiram	intensificar	a	sua	cooperação	em	várias	áreas,	
tais	como	negócios	postais,	filatelia,	comércio	electrónico,	
divulgação	 de	 negócios	 na	 rede	 electrónica,	 programas	
de	 formação,	 serviço	 transfronteiriço	 de	 Direct	 Mail,	
promoção	do	serviço	EMS,	Correio	Electrónico	Registado	
e	negócios	de	logística,	entre	outros	de	interesse	comum.	
Neste	sentido,	a	DSC	participou	na	Reunião	do	Conselho	
de Administração e na Reunião de Dirigentes dos Correios 
de	 Guangdong,	 Hong	 Kong	 e	 Macau,	 que	 decorreu	
em	 Guangzhou,	 em	 Maio	 de	 2011,	 onde	 se	 debateu	 o	
Desenvolvimento	e	Cooperação	Postal	entre	as	três	regiões.		

Ainda	 a	 nível	 internacional,	 os	Correios	 de	Macau,	 para	
desenvolvimento	 e	 diversificação	dos	 seus	 selos,	 fazem	
emissões	conjuntas	com	outros	Administrações	Postais,	
e	 participam	 em	 exposições	 filatélicas,	 tanto	 nacionais	
como	internacionais,	fomentando	a	divulgação	dos	selos	
de	Macau	no	mercado	filatélico	internacional.	Em	2011	os	
Correios de Macau estiveram presentes na “China 2011 - 
27ª	Exposição	 Internacional	Filatélica	da	Ásia”,	em	Wuxi,	
China.	Numa	política	de	intercâmbio,	uma	delegação	dos	
Correios das Maldivas visitou a Divisão de Filatelia da DSC. 

Também	 na	 área	 de	 Serviços	 de	 Correio	 Electrónico	
Seguro,	 a	 DSC	 procurou	 continuar	 a	 participar	
activamente,	 no	 âmbito	 da	 UPU,	 no	 grupo	 de	 trabalho	
de	Serviços	Electrónicos,	tendo	em	vista	a	normalização	
da	 especificação	 funcional	 S52	 do	 Correio	 Electrónico	
Registado	Postal,	e	no	Grupo	de	Utilizadores	de	Serviços	
Electrónicos	Avançados	da	UPU.	A	DSC	mantém	a	 sua	
participação no projecto “.post” da UPU e na norma 
técnica	S43	do	Carimbo	Postal	Electrónico	Certificado.

粵港澳郵政發展合作行政總裁會議及執行領導會議 - 參觀廣州的郵品收藏市場
Reunião	dos	Presidentes	dos	Conselhos	de	Administração	dos	Correios	de	Guangdong,	Hong	Kong	e	Macau,	
em	Guangzhou	–	visita	ao	mercado	de	filatelia
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郵政儲金局

作為西聯國際匯款服務合作夥伴，

儲金局參加了在北京舉行的「2011

年西聯代理高峰會議」，藉此機

會，不但了解西聯的未來發展與推

廣計劃，還與其他西聯代理分享知

識和經驗。

儲金局以世界儲蓄銀行協會成員身份

參加了在印度欽奈舉行的「世界儲蓄

銀行協會亞太區第17次會議」。

電子認證

澳門郵政作為亞洲PKI聯盟成員，

藉着參與該組織的各項會議和活

動，與亞洲其他組織進行PKI技術

交流。2011年，本局參加了由亞洲

PKI聯盟、亞太智慧卡協會在台北

舉行的「2011年行動安全與電子身

份國際研討會」。本次會議分別就

「行動電子身份」的發展與推廣以

及「行動安全」等議題作探討。此

外，本局還參加亞洲PKI聯盟在北京

舉行的國際研討會。

電子認證部門的代表在這些國際研

討會分別以「流動電子簽名案例研

究：利用iPhone應用eSignTrust服

務」和「電子商務領域的PKI技術與

應用：eSignTrust的PKI企業應用方

案」為題發表演說。

通訊博物館

對於成立僅數年的通訊博物館而

言，與本地及國際上其他博物館和

科學中心的聯繫和交流極為重要，

因為這不單與同業先進分享管理經

驗和資訊，也啓發新意念，有助創

新活動項目的種類和模式。

為此，通訊博物館派出一個七人代

表團參加在廣州舉行之亞太科技

中心網絡年會，發表了六篇演示文

稿。此外，也參加了在台北舉行的

非正式科學教育國際會議、捷克布

爾諾的博物館暨科技中心國際委員

會年會和在南非開普頓舉行的第六

屆世界科學中心會議。

Caixa Económica Postal

Sendo parceira de negócios da Western Union na 
prestação	 de	 serviço	 de	 transferência	 internacional	 de	
dinheiro,	a	Caixa	Económica	Postal	participou,	em	Pequim,	
na “Cimeira de Agentes da Western Union 2011”. Nesta 
Cimeira	de	Agentes,	a	CEP	 teve	não	só	a	oportunidade	
de compreender melhor o desenvolvimento e o plano de 
promoção	da	Western	Union,	mas	também	a	possibilidade	
de	 partilhar	 conhecimentos	 e	 experiências	 com	 outros	
agentes	 sobre	 a	 gestão	 do	 negócio	 transferência	 de	
dinheiro da Western Union.

Enquanto	 membro	 do	 Instituto	 Mundial	 de	 Bancos	 de	
Poupança,	a	Caixa	Económica	Postal	participou	do	“17	º	
Encontro	do	Grupo	Regional	da	Ásia-Pacífico	do	Instituto	
Mundial	 de	 Bancos	 de	 Poupança”,	 que	 teve	 lugar	 em	
Chennai,	Índia.	

Serviços de Certificação

O	 Serviço	 de	 Certificação	 eSignTrust,	 sendo	 Membro	
Efectivo	do	Consórcio	PKI	Ásia,	participa	em	reuniões	e	
eventos	 desta	 organização	 para	 manter	 contactos	 com	
outras	 organizações	 da	 Ásia	 em	 termos	 de	 tecnologia	
PKI	 (Infra-estrutura	 de	 Chave	 Pública).	 Os	 Serviços	 de	
Certificação	 eSignTrust	 estiveram,	 assim,	 em	 2011,	 na	
cidade	de	Taipei,	Taiwan,	onde	decorreu	o	“2011	Mobile	
Security	&	e	ID	International	Symposium”,	organizado	pelo	
Consórcio	PKI	Ásia	e	Ásia	Pacific	Smart	Card	Association.	
Este encontro serviu para se discutir o desenvolvimento 
de	 identificação	 electrónica	 móvel	 e	 a	 promoção	 da	
identificação	 electrónica	 móvel	 e	 segurança	 móvel.	 Os	
Serviços	 eSignTrust	 participaram	 ainda,	 em	Pequim,	 no	
Simpósio	 Internacional	 organizado	 pelo	 Consórcio	 PKI	
Ásia. 

Durante	 este	 Simpósio	 Internacional,	 a	 responsável	
pelos	Serviços	de	Certificação	de	Macau	apresentou	as	
comunicações “Caso de Estudo eSigning Móvel: Serviço 
de eSignTrust para aplicação iPhone” e “Tecnologias 
e	 aplicações	 PKI	 no	 comércio	 electrónico:	 Empresa	
eSignTrust,	Soluções	PKI”.

Museu das Comunicações

Sendo o Museu das Comunicações um museu 
relativamente	 novo,	 é	 da	 máxima	 importância	 o	
estabelecimento	de	contactos	e	experiências	com	outros	
museus	 e	 centros	 de	 ciência,	 locais	 e	 internacionais,	
permitindo-lhe colher informações úteis para a sua gestão 
e recolher ideias para novas formas de abordagem e para 
execução de diferentes actividades.

Neste	 sentido,	 o	 Museu	 das	 Comunicações	 esteve	
presente	na	conferência	anual	da	Rede	da	Ásia	Pacífico	
de	 Centros	 de	 Ciência	 e	 Tecnologia	 (ASPAC),	 que	 teve	
lugar	em	Guangzhou,	China,	e	onde	se	fez	representar	por	
uma	delegação	de	sete	elementos,	com	apresentação	de	
seis	 comunicações.	 Participou	 também	 na	 Conferência	
Internacional	 sobre	 Ensino	 Informal	 de	 Ciência,	 que	
decorreu	 em	 Taipei,	 Taiwan,	 na	 Conferência	 do	 Comité	
Internacional	de	Museus	e	Centros	de	Ciência	e	Tecnologia	
(CIMUSET),	organizada	em	Brno,	República	Checa,	e	no	
6.o	Congresso	Mundial	de	Centros	de	Ciência,	realizado	
na	Cidade	do	Cabo,	África	do	Sul.

本局參加亞洲PKI 聯盟國際研討會
Correios	de	Macau	no	Simpósio	do	Consórcio	PKI	Ásia

通訊博物館參加亞太科技中心網絡年會
Museu	das	Comunicações	na	conferência	anual	da	ASPAC
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紀念活動

在每年的週年紀念日，郵政局都舉

辦慶祝活動。2011年的活動包括3

月1日的郵政局一百二十七週年紀

念與通訊博物館五週年紀念，10月

9日的世界郵政日暨郵政儲金局九

十四週年紀念。

在紀念日當天，本局均會安排一些

特別活動，讓市民齊來參與。例

如：舉辦各項比賽的頒獎典禮、設

立郵站提供紀念郵戳服務和通訊博

物館免費入場等。2011年，為慶祝

博物館五週年紀念，本局舉辦了入

場咭設計比賽，主題為「開心．活

學．通訊博物館」，獲獎的設計用

於印製新的博物館入場咭。此外，

還舉辦了「我最喜愛的澳門郵票」

評選活動，共有700多人參加投票

選出大家心目中最喜愛的2010年澳

門郵票和小型張。 

Actividades Comemorativas

Os Correios de Macau preparam anualmente um 
programa	de	actividades	para	celebrar	efemérides	ligadas	
à	 sua	 história.	 No	 dia	 1	 de	Março	 de	 2011	 os	Correios	
comemoraram o seu 127.o aniversário e o 5.o aniversário 
do Museu das Comunicações. No dia 9 de Outubro 
assinalaram	o	Dia	Mundial	dos	Correios	e	fizeram	associar	
ao programa a comemoração do 94.o aniversário da 
Caixa Económica Postal.

Estas	datas	comemorativas	têm	especial	significado	para	
os	Correios	 e	 seu	 pessoal,	mas	 a	 DSC	 faz	 questão	 de	
as	conjugar	com	actividades	que	permitem	a	participação	
da	comunidade,	destacando-se	as	cerimónias	de	entrega	
de	 prémios	 de	 diversos	 concursos	 por	 si	 promovidos,	
a abertura de Postos Temporários de Correios com 
carimbos comemorativos e a entrada gratuita no Museu 
das Comunicações. Para celebrar o 5.o aniversário do 
Museu	 das	 Comunicações,	 os	 Correios	 promoveram	
em 2011 um concurso de desenho para concepção de 
novos cartões de entrada no Museu. O tema escolhido 
foi	“No	Museu	das	Comunicações,	Aprender	é	Divertido”,	
tendo sido expostos todos os trabalhos apresentados a 
concurso	e	adoptados,	no	design	dos	novos	cartões	de	
entrada,	 os	 trabalhos	 premiados.	 Também	 em	 2011,	 o	
Museu	organizou	a	auscultação	filatélica	“Os	meus	selos	
favoritos”,	com	mais	de	700	participantes	a	escolherem	a	
emissão	de	2010	da	sua	preferência.	

Actividade Social / 
Participação Comunitária

關愛社群4
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宣傳與聯繫

郵政局透過不同的方式與渠道為市

民介紹和宣傳各項服務與產品。

本局不斷優化和更新其四大服務範

疇（郵政服務、郵政儲金局、電子

認證和通訊博物館）的網站，務求

透過一個簡易使用的平台，讓市民

選購產品和獲取各項服務的資訊，

把透過櫃檯網絡與社會大衆建立的

緊密關係進一步提升。

此外，透過在報章雜誌、社團刊物

刊登廣告，製作宣傳單張，在各郵

政分局、郵亭及郵筒張貼海報，以

及定期舉行新聞發佈會等方式，宣

傳本局服務與產品。同時，藉著本

局出版的《接觸》季刊，向市民介

紹每季的主要活動。 

秉持「服務市民」的精神，本局定

期進行客戶滿意度調查，並保證市

民之投訴和建議均能迅速處理及解

決。

Serviços de Proximidade

A	 DSC	 tem	 como	 preocupação	 tornar	 acessíveis	 à	
população	todos	os	produtos	e	serviços	de	que	dispõe.	
Faz,	 nesse	sentido,	uso	de	 vários	meios	e	 instrumentos	
para,	 de	 forma	 continuada,	 estabelecer	 canais	 de	
comunicação	com	os	utilizadores	dos	serviços.

A	 DSC,	 através	 dos	 sítios	 web	 –	 Correios,	 Caixa	
Económica	Postal,	Serviços	de	Certificação	e	Museu	das	
Comunicações	–,	que	procura	manter	sempre	actualizados	
e	de	utilização	amigável,	vende	produtos,	presta	serviços	
e	 faculta	 informações	 úteis	 aos	 seus	 utilizadores,	
fortalecendo	 ainda	 mais	 a	 relação	 de	 proximidade	 que	
mantém	com	a	comunidade	através	dos	seus	balcões.	

Para	 maior	 divulgação	 dos	 serviços	 que	 presta,	 insere	
publicidade	em	revistas,	jornais	e	boletins	de	associações	
de	Macau,	elabora	folhetos	sobre	os	diversos	produtos	que	
oferece	e	coloca	cartazes	em	todas	as	estações,	quiosques	
e	 marcos	 postais.	 Realiza	 também,	 regularmente,	
conferências	 de	 imprensa	 para	 apresentação	 de	 novos	
produtos e para prestar informações sobre novos serviços 
disponibilizados	 à	 população.	 Os	 Correios	 de	 Macau	
publicam	o	Boletim	 Informativo	 “Em	Contacto”,	dando	a	
conhecer as actividades desenvolvidas em cada trimestre. 

Nesta	politica	de	proximidade,	e	 tendo	sempre	presente	
o	 principio	 “servir	 a	 população”,	 os	 Correios	 elaboram	
regularmente	inquéritos	ao	grau	de	satisfação	dos	clientes	
e	garantem	uma	solução	 rápida	às	 suas	 reclamações	e	
sugestões.

文教公益活動

「郵政儲金局助學金計劃」於2010

年設立，目的是獎勵成績優良或有

顯著進步的學生。在2011年儲金局

94週年紀念之頒獎典禮上向36名澳

門學生頒發購書劵。

為激發學生求知慾，郵政局每年均

會舉辦一系列比賽，培養學生對寫

作、科學知識和集郵的興趣。2011

年舉辦了兩次徵文比賽，題目分別

為「假如你是森林裏的一棵樹。請

你給某人寫封信，告訴他為何保護

森林是重要的。」(與萬國郵聯合作

之國際徵文比賽) 和「與你相約在

澳門？」(給聖誕老人的信徵文比

賽) 。 

2011年通訊博物館再次為本澳中學

生舉辦電子裝置製作比賽，主題為

製作「游繩快遞」 裝置。

於2011年10月我們與澳門電機及

電子工程師學會和澳門生物醫學工

程學會簽署合作協議，共同努力向

本地學生及民眾推廣科學知識，為

科普教育盡一分力。

Serviços de Apoio Educativo

O	 “Programa	 de	 Abonos	 da	 Caixa	 Económica	 Postal”,	
instituído	 em	 2010,	 tem	 como	 objectivo	 apoiar	 e	
incentivar	 jovens	 com	 elevado	 desempenho	 académico	
a	 prosseguirem	 os	 seus	 estudos.	 No	 âmbito	 deste	
programa,	 no	 ano	 de	 2011,	 numa	 cerimónia	 que	 se	 fez	
coincidir	com	a	celebração	do	94.o	Aniversário	da	CEP,	
foram	entregues	36	prémios,	em	vales	para	aquisição	de	
material	escolar,	a	estudantes	de	escolas	de	Macau.
 
Também	orientados	para	os	mais	jovens	e	como	incentivo	
ao	prazer	de	conhecer,	a	DSC	promove	anualmente	uma	
série	de	concursos,	no	sentido	de	estimular	o	gosto	pela	
escrita,	pelo	conhecimento	científico	e	pelo	coleccionismo	
filatélico.	Em	2011,	foram	promovidos	mais	dois	Concursos	
de Composições Epistolares desta feita sob os temas 
“Imagina	que	és	uma	árvore.	Escreve	uma	carta	e	explica	
porque	 é	 importante	 proteger	 a	 floresta”	 (Concurso	
Internacional,	 em	cooperação	com	a	UPU)	e	 “Pai	Natal,	
vamos marcar um encontro em Macau?” (Concurso de 
Cartas ao Pai Natal).

No	âmbito	do	Museu	das	Comunicações,	foi	organizada	
mais uma edição do Concurso de Construção de 
Dispositivos	 Electrónicos,	 orientado	 para	 estudantes	 do	
ensino	secundário,	sob	o	tema	“Teleférico	Expresso”.

Em	 Outubro	 de	 2011,	 foi	 assinado	 um	 Protocolo	
de Cooperação entre o Museu das Comunicações 
dos	 Correios	 de	 Macau,	 o	 Instituto	 dos	 Engenheiros	
Electrotécnicos	e	Electrónicos	de	Macau	(IEEE)	e	a	Macau	
Sociedade	 de	 Engenharia	 Biomédica	 (MSEBM).	 Através	
deste protocolo cada uma das partes compromete-se 
a	 fazer	 uso	 das	 suas	 capacidades	 para	 promoção	 do	
conhecimento	científico	junto	de	estudantes	e	população	
em	 geral,	 contribuindo,	 também	 desta	 forma,	 para	 o	
desenvolvimento da sociedade.

entrega de premios

電子裝置製作比賽
Concurso de Construção de Dispositivos Electrónicos
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社區參與

郵政局及其員工積極參與社會公益

活動，多次響應非牟利團體的籌

款活動，對社會弱勢群體提供援

助。2011年期間，我們響應了奧

比斯慈善獎卷義賣、奧比斯愛眼行

動、明愛慈善獎卷及澳門同善堂年

度勸捐等籌款活動。同時，也再次

組織員工參加由澳門日報讀者公益

基金會舉辦的公益金百萬行活動。

郵電職工福利會

郵電職工福利會以促進會員與家屬

間之文化、社交、康樂和體育活

動，加強會員彼此間和會員與郵政

局間之聯繫為宗旨。福利會的會員

大會由郵政局局長擔任主席，其年

度工作計劃則由會員大會訂立。

Participação Comunitária

Os Correios e seus funcionários participaram 
solidariamente,	ao	longo	de	2011,	em	causas	e	actividades	
comunitárias relevantes e colaboraram activamente 
com várias instituições na recolha de donativos a favor 
de	 grupos	 sociais	mais	 desfavorecidos,	 como	 foram	 as	
campanhas	 ORBIS	 Raffle	 2011,	 ORBIS	 Action	 for	 Sight	
2011,	Caritas	Raffle	 2011	 e	 a	Recolha	Anual	 de	 Fundos	
da	Associação	de	Beneficência	Tung	Sin	Tong.	Também	
uma	vez	mais,	em	2011,	os	funcionários	dos	Correios	de	
Macau associaram-se entusiasticamente ao “Programa 
de	 Caridade	 Marcha	 por	 Um	 Milhão”,	 promovido	 pelo	
Jornal Ou Mun.

Clube de Pessoal dos CTT

Tendo	 como	 finalidade	 a	 promoção	 cultural,	 social,	
recreativa	e	desportiva	dos	seus	sócios	e	familiares,	bem	
como o estreitamento dos laços de união entre si e os 
Correios,	o	Clube	de	Pessoal	dos	CTT	define	anualmente,	
em	 Assembleia	 Geral	 presidida	 pela	 Directora	 da	 DSC,	
um	programa	de	actividades	para	concretização	dos	seus	
objectivos.

2011年福利會為會員與家屬舉辦的

文娛康樂活動有健康講座、與通訊

博物館合辦的工作坊、與中國銀行

澳門分行青年協會合辦的「攝影技

巧心得交流會」、內地旅遊及本澳

的康樂活動。

體育運動方面，除支持建立乒乓球

隊、足球隊、羽毛球隊、籃球隊及

網球隊外，2011年還組織以及參加

在本澳舉辦的多項競賽活動，並取

得好成績。其中包括應行政公職局

邀請參加的「2011年穗、港、澳、

臺公務員體育交流」籃球比賽。

福利會與內地郵政同業一直維繫體

育交流。廣東省郵政工會主席與中

山市郵政局局長率團來澳，與本會

進行體育交流活動。兩局兩會分別

進行了趣味競賽及足球、網球、羽

毛球及乒乓球等項目，氣氛熱烈。

福利會延續優良傳統，於2011年

追思節為已故會員舉行追思彌撒和

獻花，表達緬懷思念之意。聖誕期

間，舉行會員聖誕聯歡聚餐，宴請

郵政局現職及退休會員，此外，還

舉辦會員子女聖誕聯歡會。

Em	2011,	a	nível	cultural	e	recreativo,	o	Clube	organizou,	
para	sócios	e	familiares,	um	workshop	em	conjunto	com	
o	Museu	das	Comunicações,	um	seminário	sobre	saúde,	
uma	sessão	sobre	Técnicas	Fotográficas	em	intercâmbio	
com	a	Associação	de	Juventude	do	Banco	da	China,	uma	
excursão ao Continente e visitas a locais de diversão e 
recreio em Macau.

Apoiando	a	formação	de	equipas	de	ténis	de	mesa,	futebol,	
badmington,	 basquetebol	 e	 ténis,	 o	 Clube	 organizou	 e	
participou	 em	 2011,	 com	 bons	 resultados,	 em	 várias	
competições	 realizadas	 em	 Macau.	 Participou	 ainda,	
a convite da Direcção dos Serviços de Administração 
e	 Função	 Pública,	 no	 Torneio	 de	 Basquetebol	 para	
Funcionários	Públicos	de	Guangzhou,	Hong	Kong,	Macau	
e Taiwan.  

O	Clube	manteve	 também	um	programa	de	 intercâmbio	
desportivo com os seus pares dos Correios do 
Continente. O Presidente do Sindicato Postal da Província 
de Guangdong e o Director dos Correios do Município de 
Zhongshan	 lideraram	 uma	 delegação	 que	 se	 deslocou	
a Macau com o objectivo de participar em actividades 
desportivas	de	intercâmbio	com	o	Clube	de	Pessoal	dos	
CTT.	Num	ambiente	de	grande	entusiasmo,	decorreram	
interessantes	 competições	 e	 torneios	 de	 futebol,	 ténis,	
badmington	e	de	ténis-de-mesa.

Cumprindo	uma	antiga	tradição,	em	2011	o	Clube	mandou	
celebrar	 uma	 missa	 no	 Dia	 de	 Finados	 e	 procedeu	 à	
deposição	de	flores	no	Cemitério,	em	memória	dos	sócios	
já falecidos. Para convívio de todos os funcionários dos 
Correios,	no	activo	e	 já	aposentados,	o	Clube	organizou	
também	o	tradicional	Jantar	de	Natal	bem	como	a	festa	de	
Natal	para	os	filhos	dos	seus	sócios.

郵電職工福利會 – 體育交流活動
Clube	de	Pessoal	dos	CTT	–	actividade	de	intercâmbio	desportivo
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Recursos Humanos

人力資源5

人力資源是本局的重要資產，人員

的素質越高，機構競爭力亦越強。

同時，培訓對員工個人的增值及職

業發展非常重要，故本局積極為員

工提供各類培訓，由一般課程，持

續進修至特定領域的專業課程。

郵政局為員工提供持續培訓的機

會，使團隊中各成員都能提升個人

能力和素質，以期在一個以服務市

民大衆為己任的組織文化內，獲得

更好的發展機會。

專業培訓

除了組織課程外，還鼓勵員工參加

不同機構舉辦的培訓課程，以提升

他們的專業能力。在過去一年，本

局員工共參加了22個不同機構舉辦

的培訓課程及和研討會，其中包括

行政公職局與其他政府部門、社團

和專業組織。

A	DSC	 está	 ciente	 que	 os	 seus	 recursos	 humanos	 são	
a	 sua	 grande	 mais-valia,	 e	 quanto	 maior	 for	 o	 grau	 de	
qualificação	 do	 seu	 pessoal	 maior	 a	 sua	 capacidade	
competitiva. Tendo em mente estes factores e 
considerando	 que	 também	 para	 o	 trabalhador	 o	 seu	
grau	de	formação	e	a	sua	qualificação	são	factores	muito	
importantes	para	a	sua	valorização	pessoal	e	profissional,	
a	DSC	 aposta	 fortemente	 em	 todo	 o	 tipo	 de	 formação,	
desde	a	mais	geral,	à	formação	contínua	para	actualização	
de	conhecimentos,	até	à	mais	específica,	no	âmbito	das	
suas áreas de especialidade.

Neste	sentido,	os	funcionários	dos	Correios	têm	vindo	a	
receber	formação	para	que	as	competências	de	cada	um	
sejam	 valorizadas,	 abrindo	 oportunidades	 de	 promoção	
profissional	e	criando	condições	para	o	desenvolvimento	
de	valores	assentes	numa	cultura	organizacional	baseada	
na camaradagem e vontade de bem servir a população. 

Formação Profissional

A	 DSC	 organizou	 alguns	 cursos	 e	 incentivou	 os	 seus	
funcionários	 a	 frequentar	 outros	 organizados	 por	 várias	
instituições,	com	o	objectivo	de	elevar	as	suas	capacidades	
profissionais.	 Ao	 longo	 do	 ano	 os	 seus	 trabalhadores	
frequentaram	 cursos	 e	 seminários	 organizados	 por	 22	
instituições,	 incluindo	 os	 SAFP	 e	 outras	 Direcções	 de	
Serviços,	Associações	e	entidades	especializadas.
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2011年，員工修讀了各類培訓課

程，具體可概括為以下幾個領域：

語言、管理、秘書及公共關係、資

訊科技、社會心理學及溝通、優化

程序和行政範疇。

在郵政服務方面，本局派員到泰國

參加由亞太郵政聯盟學院(APPC)舉

辦的課程，以不斷地鞏固員工的專

業知識。

與此同時，還特地邀請亞太郵政聯

盟學院(APPC)與萬國郵政聯盟的

導師來澳提供了兩次專項的培訓課

程。

本局還為員工提供特定領域的培

訓，2011年，郵政儲金局共向53

名員工提供法規遵循與僞鈔辨別的

的培訓。此外，按業務持續計劃，

儲金局每年為員工安排兩次輪換崗

位的培訓。

與此同時，郵遞員也定期接受在職

培訓。

Os	cursos	frequentados	centraram-se	nas	seguintes	áreas	
de	 formação:	Línguas,	Gestão,	Secretariado	e	Relações	
Públicas,	 Informática,	 Psicossociologia/Comunicação,	
Melhoramento dos Procedimentos e Área Administrativa.

No	que	 se	 refere	 à	 formação	 em	 áreas	 específicas	 dos	
seus	serviços,	a	DSC	enviou	trabalhadores	ao	Centro	de	
Formação	da	União	Postal	da	Ásia-Pacífico,	na	Tailândia,	
para	consolidação	dos	seus	conhecimentos	profissionais,	
num processo de formação contínua.

Paralelamente,	a	DSC	convidou	instrutores	do	Centro	de	
Formação	da	União	Postal	da	Ásia-Pacífico	 (APPC)	e	da	
União	Postal	Universal	para	se	deslocarem	a	Macau	e	aqui	
ministrarem	dois	cursos	de	formação	específica.

A	DSC	presta	 também	 formação	aos	seus	 funcionários,	
em	 áreas	 da	 sua	 especialidade.	 Em	 2011,	 a	 Caixa	
Económica	Postal	providenciou	acções	de	formação,	nas	
áreas	de	compliance	e	de	detecção	de	notas	falsas,	a	um	
total	 de	 53	 trabalhadores.	 A	 CEP,	 duas	 vezes	 por	 ano,	
faz	reciclagem	ao	seu	pessoal	em	termos	de	normas,	no	
chamado Plano de Continuidade de Negócios.

Foi	ainda	dada,	com	periodicidade	regular,	formação	em	
exercício (on job) aos distribuidores postais.

01/09/2000

三輪車伕的生活方式

Modos	de	Vida	–	Condutores	de	Triciclos

在澳門舉行的亞太郵政聯盟培訓課程
Acção	de	Formação	da	União	Postal	da	Ásia	Pacífico,	em	Macau
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Controlo Interno

內部監控6
嚴謹的內部控制不但是防範失誤的

措施，而且還是在持續提升經營

效率和效益的過程中不可缺少的元

素，因此，郵政局在人員、財務、

經營運作等方面特別重視管理控制

與工作監督。並陸續引進各種資訊

系統，為員工提供各項工作指引，

確保達成其工作目標。 

在郵務方面，透過編製《郵政處理

及派遞中心工作人員之工作守則》

，詳細解說郵件處理及派遞工作日

常須遵循與注意的事項。另為郵差

與櫃檯人員制定《交付收件人親收

服務的工作程序》。

在儲金局方面，已實施多項內部指

引: 《反洗錢及反恐融資內部指引》

、《資產業務內部規則》、《負債

業務內部規則》、《電子支付服務

內部規則》、《利率風險管理內部

指引》、《投資管理內部指引》； 

並新增《流動性風險管理政策》。

委任了內部審計員，對儲金局的作

業程序進行審計，以便監控各項指

引的執行情況，並及時發現與糾正

可能出現的失誤。

A	 Direcção	 dos	 Serviços	 de	 Correios,	 para	 acautelar	
situações	indesejáveis,	dá	especial	relevância	ao	controlo	
de	gestão	e	de	monitorização	de	desempenho,	nas	suas	
vertentes	 humana,	 financeira,	 operacional	 e	 comercial.	
Esta	 preocupação	 tem	 justificação	 na	 necessidade	 de	
melhorar	 continuamente	 a	 eficiência	 e	 a	 eficácia	 dos	
serviços.	 Neste	 sentido,	 tem	 vindo	 a	 introduzir	 vários	
sistemas de informação para orientar os funcionários 
nas respectivas operações e actividades e assegurar o 
cumprimento dos seus objectivos. 

Na Área Postal foi impresso o “Manual dos Trabalhadores 
do	 TRADIC”,	 através	 do	 qual	 são	 dadas	 informações	 e	
explicações	 pormenorizadas	 sobre	 os	 procedimentos	
a tomar nas tarefas diárias de tratamento e distribuição 
de correio. Estabeleceu-se um novo procedimento de 
trabalho	do	“Serviço	de	Entrega	em	mão	própria”,	para	os	
distribuidores e funcionários da rede de balcões.

Na	 área	 da	 Caixa	 Económica	 Postal,	 às	 normas	 e	
directivas internas já em prática - Directiva Interna Contra 
o	 Branqueamento	 de	 Capitais	 e	 o	 Financiamento	 ao	
Terrorismo; Normas Internas das Operações Activas; 
Normas Internas das Operações Passivas; Normas 
Internas do Serviço de Pagamento Electrónico; Directiva 
Interna da Gestão do Risco da Taxa de Juros; Directiva 
Interna da Gestão do Investimento – foi acrescentada mais 
uma	norma:	Política	de	Gestão	de	Risco	de	Liquidez.	

Os Correios nomearam elementos do seu pessoal 
para executar auditorias internas aos procedimentos 
operacionais	da	CEP,	para	controlo	do	cumprimento	das	
directivas	e	normas	e	para	 identificar	e	corrigir	eventuais	
falhas.
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在電子認證服務方面，作為認證實

體，本局聘請獨立的外部核數師為

電子認證服務的系統和作業程序進

行審計，以確保電子認證系統的安

全性以及作業流程的嚴謹性。

為了對庫存和資產進行有效監控，

本局設立多個工作小組執行各項常

規或突擊檢查，點算庫存、資產與

現金等項目。

本局的財務報表按《財務報告準

則》編制，並聘請國際認可及專業

的核數師執行郵政局及郵政儲金局

的帳目審計，以確保帳目的真實性

和公允性。

Na	 área	 dos	 Serviços	 de	 Certificação,	 e	 enquanto	
Autoridade	 de	 Certificação,	 foram	 efectuadas	 auditorias	
externas ao sistema e procedimentos dos Serviços de 
Certificação	 eSignTrust,	 por	 auditores	 independentes,	
assegurando a segurança do sistema e o rigor dos 
procedimentos operacionais.

Para	 um	 controlo	 efectivo	 sobre	 as	 existências	 e	
património,	 a	DSC	 tem	por	 prática	 a	 criação	de	grupos	
de	 trabalho	para	proceder,	 regularmente	 e	de	 surpresa,	
à	 verificação	 e	 contagem	 das	 existências,	 inventários	 e	
numerário.

As	demonstrações	financeiras	da	DSC	foram	elaboradas	
conforme	 as	 Normas	 de	 Relato	 Financeiro,	 através	
de	 auditorias	 externas	 às	 contas	 dos	 Correios	 e	 da	
Caixa	 Económica	 Postal,	 por	 auditores	 profissionais	
internacionalmente	 reconhecidos,	que	permitem	garantir	
que	 as	 contas	 são	 verdadeira	 e	 apropriadamente	
apresentadas.

13/09/2006

澳門街道

Ruas de Macau
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郵政局 (不包括郵政儲金局)

收益仍然是以提供郵政服務為主，

佔總收益的36.38%，而集郵產品

銷售收益在2011年有較大的升幅，

因此，佔總收益的佰份比也上升至

31%，其次是財務收益，佔總收益

的23%，財務收益當中主要包括不

動產的租金收入、利息收入以及資

本投資收入。

分析2011年郵政局的成本結構，其

中約67%為人事開支，主要原因是

薪俸調升以及各項福利的增加，這

些因素使郵政局營運的固定成本增

加。

其他開支主要為外部供應，當中包

括為營運郵政業務而需支付予其他

郵政機構、航空公司的費用及為維

持本局日常業務所需的開支，這部

份的開支佔總開支17.42%，其次是

經營設備的攤折，約為8.74%。

Correios (sem CEP)

No	 ano	 de	 2011,	 os	 proveitos	 principais	 da	 DSC	
continuaram	a	resultar	da	prestação	de	serviços	postais,	
representando 36.38% do total dos proveitos. Os proveitos 
com	 a	 venda	 de	 produtos	 filatélicos	 tiveram	 um	 maior	
aumento	percentual	no	ano	2011,	correspondendo	a	31%	
do	total	dos	proveitos,	seguindo-se	a	receita	de	proveitos	
financeiros	 que	 correspondeu	 a	 23%	do	 total,	 incluindo	
rendimentos	de	 imóveis,	 juros	obtidos	e	 rendimentos	de	
participação de capital.  

Analisando	a	estrutura	dos	gastos	dos	Correios	em	2011,	
aproximadamente 67% foram custos com o pessoal. A 
razão	 principal	 prende-se	 com	 actualização	 da	 tabela	
indiciária de vencimentos e aumento de benefícios de 
pessoal,	factores	que	fizeram	aumentar	os	custos	fixos	de	
operação dos Correios.

Relativamente	 a	 outras	 despesas,	 estas	 foram	
principalmente	 externas,	 incluindo	 as	 com	 outras	
instituições	 postais,	 resultantes	 de	 despesas	 com	
operações	 postais,	 companhias	 aéreas	 e	 com	 a	
manutenção das operações diárias dos Serviços. Esta 
fatia da despesa representa 17.42% do total dos custos. 
Despesas	 com	 amortizações	 dos	 equipamentos	 de	
operações corresponderam a cerca de 8.74% do total dos 
custos.

Síntese do 
Relatório Financeiro

財務報告概要7
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郵政儲金局

2011年客戶存款餘額為9億7200萬

元，與前一年比較，增加42%。

全年新批出的貸款金額較2010年增

加9%，而年末貸款餘額減去減值準

備為1億5900萬元。

淨利息收入約為2200萬元，淨費用

及佣金收入為580萬元，經營支出

則約為1310萬元。

2011年所錄得的營業結果為1450

萬元，較2010年增加18%。 

收益種類 Tipo de Proveitos

銷售 Vendas

提供服務 Prestações de serviços

補充收益 Proveitos suplementares

營運津貼 Subsídios	à	Exploração

財務收益及盈利 Proveitos	e	ganhos	financeiros

非經常性收益及盈利 Proveitos e ganhos extraordinários

總收益Proveitos - Total

比率 / Percentagem

30.99%

36.38%

3.88%

5.43%

22.55%

0.77%

100.00%

費用種類 Tipo de Despesas

銷售貨品及耗用材料成本 Custo	de	mercadorias	vendidas	e	matérias	consumidas

供應及外部服務 Fornecimentos e serviços externos

人事支出 Custos com pessoal

其他經營支出 Outros custos operacionais

經營年度攤折 Amortizações	do	imobilizado	corpóreo	e	incorpóreo

經營備用金 Provisões do exercício

財務支出及損耗 Custos	e	perdas	financeiras

非經常性支出及損耗 Custos e perdas extraordinários

總成本 Custos - Total

比率 / Percentagem

4.77%

17.42%

66.95%

0.38%

8.74%

0.00%

0.42%

1.32%

100.00%

Caixa Económica Postal

Até	 finais	 de	 2011,	 o	 total	 de	 depósitos	 captados	 pela	
CEP	foi	de	cerca	de	972	milhões	de	patacas,	havendo	um	
aumento de 42% em relação ao ano anterior.

O	montante	de	novos	empréstimos	concedidos	durante	
o	ano	de	2011	traduz	um	aumento	de	9%	relativamente	a	
2010,	e	o	montante,	 líquido	de	imparidade,	mutuado	em	
circulação,	no	final	do	ano,	era	de	cerca	de	159	milhões	
de patacas.

A	 margem	 financeira	 e	 os	 resultados	 de	 serviços	 e	 de	
comissões	 foram,	 respectivamente,	 de	 22	milhões	 e	 de	
5.8	milhões	de	patacas,	sendo	os	custos	de	exploração	
de	cerca	de	13,10	milhões	de	patacas.

Os	 resultados	 de	 2011,	 no	 valor	 de	 14,50	 milhões	 de	
patacas,	traduzem	um	aumento	de	18%,	relativamente	a	
2010.

費用結構表 Mapa de Estrutura de Despesas

收益結構表 Mapa de Estrutura de Proveitos
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郵政局

Direcção dos Serviços de Correios

澳門議事亭前地

Largo	do	Senado,	Macau

電話 Tel:  (853) 2857 4491

傳真 Fax: (853) 2833 6603

macpost@macaupost.gov.mo

www.macaupost.gov.mo

郵政儲金局

Caixa Económica Postal

cep@macaupost.gov.mo

www.macaucep.gov.mo

電子認證服務
Serviços de Certificação

helpdesk@esigntrust.com
www.esigntrust.com

Informações Gerais

聯絡資料8 通訊博物館
Museu das Comunicações 

info@macao.communications.museum

http:macao.communications.museum

集郵

Filatelia

philately@macaupost.gov.mo

www.macaupost.gov.mo/Philately/

特快專遞

EMS Correio Rápido
ems@macaupost.gov.mo
ems.macaupost.gov.mo

推廣易

Direct Mail

directmail@macaupost.gov.mo
www.macaupost.gov.mo

安全電子郵政服務
Serviços Electrónicos Postais Seguros

support@seps.macaupost.gov.mo
seps.macaupost.gov.mo
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