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在這日益全球化的世界，一個緊密合作的郵政網絡顯得越
來越重要。因此，各地郵政機構共同制定政策，利用現代
的科技，積極回應因行業競爭和電子通訊所帶來的挑戰。

郵政行業不斷進步，澳門郵政也抓緊行業的發展步伐，努
力在多個郵政現代化的項目上走在業界的前端。

互聯網和電子郵件的普及給傳統郵政帶來強烈的挑戰，為配合客戶在電子通訊方面的需要和要
求，郵政局計劃推出無論在安全性、保密性抑或完整性方面均與實體郵政服務一樣的電子文件
寄送服務。 

澳門郵政按照萬國郵聯建立的國際標準，已為推出一系列創新、便捷的安全電子郵政服務作好
準備，這些服務包括電子認證郵戳服務、郵政電子掛號郵件服務、電子直函「推廣e」服務和
安全電子郵箱服務。

服務的現代化、創新和多元化是今天的郵政局為提供可靠、快捷和安全的郵政服務而必需達成
的目標，尤其是強化包含實體、金融和電子等三方面的郵政網絡。

在2012年，除了推動安全電子郵政服務之外，還進行了多個項目的研究、開發和落實的工
作，包括推行櫃檯自動化、加強儲金局的外幣兌換服務、擴展電子認證服務和推廣集郵服務
等，實現服務多元化。

此外，除了投入大量資源培訓員工外，還得營造良好的工作氣氛，讓不同崗位人員的潛能得以
充分發揮，讓新一代的工作人員得以透過辛勤和負責任的工作態度，通過磨練累積經驗，培養
良好的判斷力和工作能力，加上具備的創造力和熱誠必定能擔任更重要的職位。

擁有團結一心的團隊，在公平和合法合情的管理下，我們將更具信心迎接新郵政時代的來臨。

郵政局
提供既優質又多元的服務

劉惠明
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Num mundo cada vez mais global, é fundamental uma rede postal 

cuja operacionalidade esteja também cada vez mais interligada. Neste 

sentido, as administrações postais adoptam políticas comuns e fazem 

uso das mais modernas tecnologias para dar resposta aos desafi os da 

concorrência e da substituição electrónica com que se confrontam. 

Estando o Sector Postal em permanente evolução, os Correios de 

Macau, acompanhando o ritmo de desenvolvimento dos seus parceiros, 

procuram estar na linha da frente em diversos projectos de modernização 

do seu modus operandi.

A vulgarização do uso da Internet e do correio electrónico colocaram fortes desafi os aos Correios tradicionais. Para 

acompanhamento das necessidades e exigências dos seus clientes, em termos de comunicação electrónica, os 

Correios passarão a oferecer, com o mesmo nível de segurança, confi dencialidade e integridade do correio físico, a 

distribuição de documentos electrónicos. 

Os Correios de Macau, através dos Serviços Postais Electrónicos Seguros, uma norma internacional estabelecida 

pela União Postal Universal, passaram a estar habilitados a fornecer inovadores e convenientes serviços, como 

os serviços de Carimbo Postal Electrónico Certifi cado, Correio Electrónico Registado Postal, eDirect Mail e Caixa 

Electrónica Postal Segura.

A modernização, inovação e diversifi cação dos serviços são metas obrigatórias para a prossecução dos objectivos 

fundamentais que norteiam os Correios nos dias de hoje, nomeadamente o reforço da rede postal na sua tripla 

dimensão - física, fi nanceira e electrónica - prestando serviços idóneos, rápidos e seguros aos cidadãos.

No ano de 2012, os Correios de Macau empreenderam uma série de estudos e desenvolveram e implementaram 

novos projectos, com o objectivo de diversifi car os seus serviços: informatização dos balcões, alargamento da oferta, 

a nível de câmbios, na Caixa Económica Postal, projecção dos serviços de Certifi cação Electrónica, promoção da 

Filatelia, para além da implementação de Serviços Electrónicos Postais Seguros.

Paralelamente, além de um maior investimento na formação do seu pessoal, os Correios procuram criar um bom 

ambiente de trabalho para um maior aproveitamento do potencial dos trabalhadores de diferentes áreas e para que os 

trabalhadores da nova geração, com dedicação e uma atitude responsável, com experiência adquirida, capacidade 

de trabalho e raciocínio, aliados à criatividade e entusiasmo, encontrem condições para, no futuro, assumir funções 

de maior importância.

Com uma equipa unida por um mesmo objectivo, com uma gestão imparcial, humanizante e em conformidade com a 

lei, estamos mais preparados e confi antes para enfrentar a chegada de uma nova era postal.

DSC
Serviços diversifi cados e qualifi cados

 Derby W. M. Lau
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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

鄭秋明 商業廳廳長

A Direcção e Chefi as 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

Chiang Chao Meng
Chefe do Departamento Comercial
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澳門圖書館    

Bibliotecas de Macau
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Introdução

引言

Compete à Direcção dos Serviços de Correios garantir o 
serviço público de correios, emitir selos, prestar serviços 
fi nanceiros, criar e explorar novas infra-estruturas, redes e 
serviços postais electrónicos e assegurar um programa de 
actividades visando o desenvolvimento do coleccionismo 
fi latélico e o interesse pelo conhecimento científi co. 

A DSC procura que estas competências sejam executadas 
de forma efi ciente e segura e que os serviços sejam 
sustentáveis, modernos e adaptados às necessidades e 
exigências dos cidadãos. Neste sentido, os Correios de 
Macau têm como

Visão
Enquanto organismo do Governo da Região Administrativa 
Especial de Macau, ter como prioridade servir os cidadãos 
e prestar serviços de qualidade.

Missão
Promover e desenvolver junto da sua equipa de 
trabalhadores 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 diversifi cados, 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 efi cientes, rápidos 
e de valor acrescentado.
 

郵政局主要職能為提供公共郵政服
務、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，
並透過一系列活動推廣集郵和培養
科學興趣。

本局以高效和安全可靠的方式履行
我們的職責，繼續為郵政現代化及
持續發展努力，滿足市民的需要和
期望。

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
合市民大眾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。 

1
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Serviços

郵政局業務分為四大範疇：實物及
電子郵務、儲金服務、電子認證服
務和通訊博物館。我們致力向市民
大�及公司企業提供多元、高效，
優質及價格合理的服務。

在2012年，本局推動實物及電子
郵政基礎設施現代化，促進各項服
務的優化與多元化，以提升運營效
率。為配合新的運作模式，為員工
提供針對性的培訓，同時，也投入
資源不斷鞏固和更新員工的專業知
識。

為提高效率和競爭力，令服務更趨
多元化，在2012年制定了以下工作
方針:

-    提升運營效益和優化服務質量;
-   強化服務網絡的設施和資源;
-    提高郵政服務的生產力和效率; 
-    引進新郵政系統和開發多元化服 
     務;
-    加強粵港澳合作，促進三地郵 
     政業發展。

Os Correios de Macau dividem a sua actividade por quatro 
grandes áreas de Serviços: Área Postal, incluindo correio 
físico e correio electrónico, Caixa Económica Postal, 
Serviços de Certifi cação e Museu das Comunicações. 
Os Correios procuram prestar serviços diversifi cados, 
efi cientes, de qualidade e a preços razoáveis aos cidadãos 
e às empresas.

A Direcção dos Serviços de Correios, no ano em 
análise, direccionou a sua actividade no sentido do 
aperfeiçoamento da qualidade e diversifi cação dos 
serviços, do desenvolvimento de projectos conducentes 
à efi cácia operacional, e da modernização das suas infra-
estruturas, tanto físicas como electrónicas. Paralelamente, 
investiu na formação dos seus trabalhadores, adaptando-
os a novas formas de operação, e ministrou cursos de 
actualização específi ca. 

Para o ano de 2012, tendo em consideração o aumento 
da efi ciência dos serviços, a sua diversifi cação e a sua 
competitividade, foram defi nidas as seguintes grandes 
linhas de orientação:

-   Elevação da efi cácia operacional e aperfeiçoamento    
     da qualidade dos serviços;
-   Consolidação das instalações e dos recursos da Rede  
     de Serviços;
-   Elevação da produtividade e efi ciência dos serviços  
     postais;
-   Introdução de um novo sistema postal e exploração        
     de serviços diversifi cados;
-   Intensifi cação da cooperação entre Guangdong, 
    Hong Kong e Macau para promoção e    
     desenvolvimento do sector nas três regiões.

2
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2.1 郵務

郵政網絡是全球最龐大的實物派遞
網絡，這網絡對任何一個國家的社
經發展都有舉足輕重的影響。郵件
收集、櫃檯接待、派遞和寄發皆為
郵政機構的基本工作，這些工作確
保了普遍郵政服務的實施，使每一
個人無論身處本地抑或居住在地球
最偏遠的地方均一視同仁地獲得國
際郵政網絡服務。

提供實物郵政服務的同時，本局還
因應現今世界發展和即時通訊的趨
勢，利用不同的平台和科技積極發
展電子郵政。

郵務現代化是在傳統郵政處理系統
上注入革新的科技，克服高度競爭
的壓力，使郵政服務更加高效、快
捷和方便。

2.1 Área Postal

Os Correios são a maior rede de distribuição física do 
mundo, sendo fundamentais para o desenvolvimento 
socio-económico de qualquer país. A recolha, recepção, 
distribuição e envio de objectos são as tarefas básicas 
dos Correios, que asseguram serviços postais universais, 
servindo populações que vivem nos lugares mais remotos 
do planeta, sem exclusão ou discriminação, fazendo uso 
de uma rede postal internacional.

A esta tarefa, que se desenvolve em diversas plataformas 
e com diferentes graus de exigência, os Correios, 
acompanhando as tendências do mundo moderno e da 
comunicação instantânea, juntaram o Correio Electrónico 
às suas operações, oferecendo serviços paralelos aos 
tradicionais, mas variando em termos de tecnologia de 
suporte.

A modernização dos serviços, através da inclusão de 
novas e inovadoras tecnologias nos tradicionais sistemas 
de tratamento de objectos postais, permite que estes se 
tornem mais efi cientes, rápidos e convenientes, e façam 
face à pressão da forte concorrência que os circunda.

新項目/研究計劃

國際郵政系統（IPS）是郵政網絡間
一個共通的資訊平台，藉電子數據
互換系統(EDI) 加強與世界各地郵政
之聯繫，在萬國郵聯成員間已頗為
普及。

於2012年，本局將萬國郵聯的國際
郵政系統（IPS）與本局自行開發的
系統一體化。這套綜合資訊系統可控
制郵件的流程，記錄郵袋運輸方式與
路線，處理郵袋封裝與寄發所需文
件和提供郵件追蹤的功能。

國際郵政系統（IPS）的包裹查詢
功能在應用初期只與香港、新加
坡、美國及英國的郵政機構合作測
試。2012年起，透過電子數據交
換，將郵件追蹤的範圍擴展至全世
界，把郵件抵達日期時間、行經路
線和收件人姓名等相關信息實時傳
送給客戶。

除應用在包裹的處理，國際郵政系
統（IPS）還用於處理國際出口與入
口的郵件，以及本地掛號郵件。該
系統經2012年12月測試成功後，於
2013年1月正式投入運作。

除國際郵政系統（IPS）外，也進行
澳門郵政系統（MPS）的研究，針
對澳門郵政的特殊情況, 使國際郵政
系統（IPS）適用於本局, 並可提升
櫃檯系統的綜合性，可在同一櫃檯
提供包括函件、包裹、特快專遞及
繳費易等多元服務，預計於2013年
分段試行使用此綜合系統。

Novos Projectos/Estudos

O Sistema Postal Internacional (IPS) é uma plataforma 
informática comum de redes postais que, através de 
um Sistema de Troca de Dados Electrónicos (EDI), torna 
possível o reforço das comunicações entre as autoridades 
postais de todo o mundo, e a utilização frequente entre os 
membros da União Postal Universal (UPU).

Em 2012, a DSC adaptou o Sistema Postal Internacional 
ao sistema desenvolvido pelos próprios Correios de 
Macau. Este sistema informático integrado veio permitir 
o controlo do fl uxo de correio, a escolha de transporte 
e rotas de envio de malas de correio, e a preparação de 
documentação relativa ao fecho e envio de malas postais.

O sistema para “Acompanhamento e Localização” (Track & 
Trace) de encomendas, que numa primeira fase funcionou 
como teste apenas com os Correios de Hong Kong, 
Singapura, Estados Unidos e Reino Unido, foi ampliado, 
a partir de 2012, a todo o mundo, através de troca de 
dados electrónicos. O sistema permite recolher, a nível 
internacional, informação relevante, como data-hora da 
chegada do objecto postal ao destino, quem o recebeu e 
o trajecto geográfi co até ao destinatário, informação esta 
que pode ser transmitida, em tempo real, ao cliente.

Para além do tratamento de encomendas, o Sistema 
Postal Internacional também foi aplicado ao tratamento 
de correio internacional expedido e recebido, e de correio 
registado local. Dado o sucesso dos testes desenvolvidos 
em Dezembro de 2012, está prevista a entrada em pleno 
funcionamento em Janeiro de 2013. 

Paralelamente ao IPS, procedeu-se ao estudo de um 
Sistema Postal de Macau (MPS), adaptando o IPS 
às necessidades e especifi cações dos Correios de 
Macau, reforçando a integração de funcionalidades 
do seu Sistema de Balcões, dando a cada balcão a 
capacidade de execução de múltiplos serviços, como 
os de correspondência, encomendas, correio rápido 
e pagamento fácil. Para este efeito, estão previstas 
operações experimentais faseadas em 2013.
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郵政基礎設施

因應澳門的人口快速增長以及高密
度人口的新社區的出現，本局持續
地規劃郵政服務和設施。

2012年１月，啓用臨時的望廈郵政
分局，該分局因社屋建築工程曾暫
停服務。另外也正裝修氹仔郵政分
局，使其成為一個多功能郵局，以
配合該區的人口增長，預期在2013
年第三季度可投入使用。

正在研究的項目還包括在路環石排
灣社屋區設立郵政分局，預計該分
局將2013年第四季度可投入服務。

與澳門大學就郵件運輸、收件與派
遞達成初步合作計劃後，在橫琴校
區設立郵政分局的預備工作繼續進
行。

郵政處理及派遞中心擴建工程擴展
了派遞、分信、特快專遞和物流服
務的區域，為人員和設備創造更多
的空間，也為工作會議和培訓提供
必要的場地，同時亦可因應新派遞
段需要而安裝更多分信架。

櫃檯網絡

本局的櫃檯網絡，除一般郵政服
務，也提供其他便民服務，例如繳
費易服務 (代收水費、電費、房屋局
租金及車輛使用牌照稅)、西聯匯款
服務以及郵品銷售等等。

本局接待網絡遍佈澳門本島和離島
各區，包括郵政總局及11間郵政分
局、集郵商店、通訊博物館商店和
郵亭，提供人性化接待服務。

Infra-estruturas Postais

O rápido crescimento populacional e o surgimento de novas 
zonas de elevada concentração demográfi ca em Macau e 
Ilhas obrigam a uma permanente planifi cação dos serviços 
e adaptação das respectivas instalações postais.

Em Janeiro de 2012 foi reaberta, em instalações 
provisórias, a Estação Postal de Mong Há, cujo serviço 
havia sido suspenso devido às obras de construção 
de habitação social. Está também a ser preparada 
a renovação da Estação da Taipa, dado o aumento 
populacional da zona, para se transformar numa estação 
de correios multifuncional, com abertura prevista para o 
terceiro trimestre de 2013. 

Em estudo está ainda o projecto de abertura de uma 
estação postal no novo bairro de habitação social de 
Seac Pai Van, Coloane, estando prevista a entrada em 
funcionamento no quarto trimestre de 2013.

O projecto de instalação de uma estação no novo campus 
da Universidade de Macau, na Ilha da Montanha, continua 
em preparação, após ambas as partes terem trabalhado 
num plano de cooperação preliminar sobre transporte, 
aceitação e entrega de correspondência.

As obras de ampliação do Centro de Tratamento e 
Distribuição de Correio (TRADIC) permitiram a expansão das 
áreas de Distribuição, de Separação de Correspondência 
e de Correio Rápido - EMS e a instalação de uma área 
destinada ao Serviço de Logística, criando mais espaço 
para pessoal e equipamentos. Foi também possível criar 
uma sala para formação, há muito necessária. Foram 
ainda instalados mais armários de separação na área de 
distribuição, de acordo com os novos giros. 

Rede de Balcões/Rede de Atendimento

Os Correios de Macau têm uma rede de balcões 
de atendimento que, para além de serviços postais, 
oferecem uma vasta gama de serviços de conveniência 
aos cidadãos. Aos seus balcões são facultados serviços 
de Pagamento Fácil (água, electricidade, rendas do 
Instituto de Habitação e de Imposto de Circulação), de 
Transferências de Fundos da Western Union, venda de 
produtos fi latélicos, etc.

A rede de atendimento dos Serviços de Correios de Macau, 
espalhada por Macau e Ilhas, é composta pela Estação 
Central e onze estações postais, uma loja de fi latelia, uma 
loja no Museu das Comunicações e quiosques postais 
com atendimento personalizado.
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函件

為配合社會的發展，本局對「郵箱
規章」和「郵政函件公共服務規
章」進行修改。「郵箱規章」的修
改主要是讓市民可選擇安裝直式或
橫式郵箱。同時，考慮到空間日益
不足，郵箱的尺寸因而縮小了。而
「郵政函件公共服務規章」的修改
主要源於本局一項調查，該調查顯
示，大部份函件在第三次通知之前
已被領取，故為了環保和經濟效
益，取消第三次通知，並相應延長
在第一次和第二次通知之間的函件
領取期限。

2012年本局處理本地郵件的數量比
2011年減少，主要原因是特區政府
的現金分享支票由2011年派發二次
改為在2012年只派發一次，故本地
郵件量較2011年錄得3%的跌幅。

國際函件方面，鑒於2012年環球
經濟復甦持續緩慢，出口國際平郵
錄得4%的跌幅，空郵則與2011年
持平; 而入口國際平郵錄得3%的跌
幅，但空郵則錄得 4% 的升幅。
出、入口函件的主要國家及地區
包括中國內地、香港、台灣、新加
坡、馬來西亞、澳洲、加拿大、葡
萄牙、比利時、英國和美國等。

Correspondência

Para uma melhor adaptação à nova realidade social, 
procedeu-se à revisão do “Regulamento de Receptáculos 
Postais” e ao “Regulamento do Serviço Público de 
Correspondência Postal”. Com a revisão do primeiro, 
foi dada aos cidadãos a opção de instalar receptáculos 
domésticos verticais ou horizontais. A dimensão destes 
receptáculos foi também reduzida, tendo em conta 
a cada vez maior escassez de espaço. A revisão do 
segundo regulamento foi feita na sequência de um estudo 
realizado pelos Correios, que demonstrou que a maior 
parte da correspondência registada era recebida antes do 
envio de um terceiro aviso. Neste sentido, por interesses 
económicos e ambientais, foi eliminado o terceiro aviso e 
alargado o prazo, entre o primeiro e o segundo aviso, para 
levantamento de correspondência.

Em 2012, o volume de correspondência local foi menor do 
que no ano anterior, sendo a principal razão a distribuição 
de Cheques do Plano de Comparticipação Pecuniária ter 
sido feita em 2011 por duas vezes e de uma só vez em 
2012. Registou-se, assim, uma pequena diminuição de 
3%, face a 2011.

Relativamente à correspondência internacional, ao manter-
-se um abrandamento na economia mundial, verifi cou-
-se uma descida de 4% na correspondência expedida 
via superfície, enquanto o volume de correspondência 
expedida por via aérea se manteve no mesmo nível do ano 
anterior. Por outro lado, foi registada uma descida de 3% 
na correspondência internacional recebida via superfície, 
enquanto a correspondência recebida por via aérea registou 
um aumento de 4%. A correspondência internacional 
expedida e recebida teve como principais destinos e 
origens os seguintes países e regiões: China, Hong Kong, 
Taiwan, Singapura, Malásia, Austrália, Canadá, Portugal, 
Bélgica, Reino Unido e Estados Unidos da América.
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掛號函件

掛號函件方面，與 2011 年相比，
本地郵件錄得3%的升幅，但出口
國際平郵及空郵分別錄得 25% 和 
2% 的跌幅；而入口的國際平郵則
與2011年持平，空郵則錄得 4% 的
升幅。

Correio Registado

Ao nível da correspondência registada, comparativamente 
ao ano anterior, verifi cou-se um aumento de 3% na 
correspondência registada local. Na correspondência 
registada internacional, expedida por via superfície e por 
via aérea, verifi cou-se uma descida de 25% e de 2%, 
respectivamente. A correspondência registada recebida 
via superfície permaneceu no mesmo nível de 2011, 
verifi cando-se um crescimento de 4% na recebida por via 
aérea.

包裹

電子商務的日益普及使網購小商品
的派遞業務增加。

2012年包裹的出口和入口數量分別
比前一年增加7％和13％。出口包
裹的主要目的地是美國、澳洲、葡
萄牙、英國和台灣；入口包裹的主
要來源地則是台灣、美國、香港、
日本和德國。

Encomendas

O uso do comércio electrónico, cada vez mais vulgarizado, 
tem levado a um aumento dos serviços de entrega de 
pequenos objectos comercializados via Internet. 

No ano em análise registou-se um aumento de encomendas 
expedidas e recebidas, de 7% e 13%, respectivamente, 
relativamente ao ano anterior. Os principais destinos das 
encomendas expedidas foram os Estados Unidos da 
América, Austrália, Portugal, Reino Unido e Taiwan e as 
encomendas recebidas chegaram, prioritariamente, de 
Taiwan, Estados Unidos da América, Hong Kong, Japão 
e Alemanha.
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特快專遞

雖然經營成本上升，但我們不但沒
有調升特快專遞的郵資，反而推出
一些優惠計劃，對寄往16個目的地
的郵件提供折扣。

郵政處理及派遞中心擴建使郵件處
理更為順暢，特快專遞的業務因而
有顯著增加。特快專遞出口郵件數
量錄得10%的增幅；入口郵件數量
亦較前一年增加10%。
 
在2012年，特快專遞服務郵件的主
要目的地為中國內地、香港、台灣、
日本和美國；主要來源地則為中國內
地、香港、日本、韓國和台灣。

目前，特快專遞服務範圍涵蓋197
個國家和地區。從2012年5月起，
客戶郵寄郵件往英國及加拿大，除
可選擇由代理負責派遞外，也可選
擇由英國郵政及加拿大郵政提供的
特快專遞派遞服務。

澳門郵政的特快專遞服務獲萬國郵
政聯盟轄下的特快專遞服務合作社
頒發「金獎」，連續第三年獲得國
際肯定。頒獎儀式在卡塔爾多哈的
萬國郵聯大會上舉行。

Correio Rápido – EMS   

Embora os custos operacionais tenham subido, os preços 
dos serviços EMS não aumentaram. Pelo contrário, 
foram feitas várias acções de promoção ao longo do 
ano, facultando descontos especiais no envio de Correio 
Rápido para mais de 16 destinos.

O alargamento das instalações do TRADIC facilitou 
as operações de tratamento de Correio Rápido, que 
registou um aumento assinalável. O tráfego de objectos 
de Correio Rápido registou um aumento de 10% nos 
objectos expedidos, e um aumento de 10% nos objectos 
recebidos, face ao ano anterior. 
 
No ano em análise, os principais destinos do Correio 
Rápido – EMS foram a China, Hong Kong, Taiwan, Japão 
e Estados Unidos da América, enquanto as principais 
origens do Correio EMS recebido em Macau foram a 
China, Hong Kong, Japão, Coreia do Sul e Taiwan.

Actualmente, o serviço EMS de Macau chega a um total 
de 197 países e regiões. A partir de Maio deste ano, os 
Correios de Macau alargaram o serviço EMS no Reino 
Unido e Canadá, estendendo os serviços de distribuição 
de correio rápido aos correios destes países, para além 
dos já prestados através de agências.   

A Cooperativa do Serviço de EMS da União Postal Universal 
atribuiu ao serviço Correio Rápido – EMS dos Correios de 
Macau, pelo terceiro ano consecutivo, o “Prémio de Ouro” 
pelo desempenho de excelência prestado. A cerimónia de 
entrega dos prémios teve lugar durante o Congresso da 
UPU em Doha, Qatar.

推廣易

推廣易服務是公司企業及政府部門
和機構宣傳其服務或商品的好幫
手。商戶只須指明潛在客戶所在區
域和地點，無須提供詳細地址，本
局即可以快捷高效、且富競爭力的
收費助其派發宣傳小冊。

該項服務的主要客戶為政府部門、
金融機構和公私營企業。

Direct Mail

O serviço de Direct Mail é uma solução oferecida 
pelos Correios de Macau às empresas e outros 
departamentos e organizações para promoção dos 
seus produtos e serviços. As empresas podem 
indicar zonas ou edifícios onde se situam os seus 
potenciais consumidores, sem necessidade de referir 
endereços, e os Correios fazem a distribuição dos 
panfl etos das suas campanhas publicitárias, com a 
maior efi ciência e rapidez e cobrando uma taxa muito 
competitiva.

Os principais utilizadores do serviço Direct Mail foram 
serviços do Governo, entidades do sector fi nanceiro 
e empresas públicas e privadas.

禮品服務

以服務市民需求為先，本局在農曆
新年、中秋節以及聖誕節期間，推
出中港澳禮品專遞服務。這是一站
式電子商務服務，透過本局網頁，
客戶可選購多款應節禮品，節省購
物、包裝及郵寄的時間。

Serviço de Prendas

Orientados pelo princípio de ter como prioridade os 
interesses e necessidades dos cidadãos, os Correios, por 
ocasião das Festividades do Ano Novo Lunar, do Bolo 
Lunar e Natal, facultam um Serviço de Distribuição de 
Prendas. Trata-se de um serviço de comércio electrónico 
(e.commerce) para Macau, Cantão e Hong Kong. Através 
da página electrónica dos Correios, com base no conceito 
“Balcão Único” (One Stop), os interessados podem 
seleccionar, de uma lista disponível para cada ocasião, os 
produtos pretendidos, poupando tempo na compra, na 
embalagem e no envio. 
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集郵

澳門郵票憑其設計、質量和多元化
主題得到國際認同，在全球著名郵
票評獎中屢獲獎項。

精心挑選與中國文化、澳門本土文
化相關和國際關注題材作為郵品
的主題、嚴格控制質量、採用現代
創新印刷技術，加上嚴格挑選設計
師，這些因素不但令澳門郵票在國
際郵票評獎中屢獲佳譽，還使澳門
文創事業得以推廣，讓外界更加認
識到澳門藝術創作者的實力。

為了讓澳門藝術家在郵票的設計方
面提出更多創新的意見和建議，郵
政局每年均與郵票設計師聚會，進
行有創造性和建設性的交流。

Filatelia

As emissões fi latélicas dos Correios de Macau são 
reconhecidas internacionalmente pelo seu design, 
qualidade e variedade temática, sendo prova desse 
apreço os prémios que têm vindo a granjear em certames 
de nível mundial.

O cuidado posto na selecção dos temas, ligados 
preferencialmente à cultura chinesa e de Macau e a 
temáticas de interesse internacional, a exigência no 
controlo da qualidade dos produtos e o investimento no 
uso de modernas e inovadoras técnicas de impressão, 
aliados a uma criteriosa escolha dos designers, têm 
contribuído para o prestígio de Macau em certames 
internacionais de selos onde se apresenta, bem como 
para o desenvolvimento das Indústrias Criativas e Culturais 
do território e divulgação dos seus artistas.

Reconhecendo o contributo dado pelos artistas locais, 
tanto a nível da concepção de produtos, como a nível de 
opiniões e ideias inovadoras para aperfeiçoamento desta 
arte em miniatura, os Correios promovem anualmente um 
encontro com os designers fi latélicos, ocasião para um 
criativo e produtivo convívio.

在2012年11月，參加了在北京舉
行的「2012北京國際郵票錢幣博
覽會」和在巴西聖保羅舉行的「第
二十一屆葡萄牙巴西聯合郵展」
（LUBRAPEX 2012），藉以推廣澳
門郵票。

是次北京博覽會吸引了來自全球30
餘個國家和地區的展商參展，具中國
文化特色及澳門文化遺產系列的郵票
成為該博覽會最受歡迎的澳門郵品。

為「第二十一屆葡萄牙巴西聯合郵
展」，葡語國家和地區的郵政機構以
「葡語作家」為題聯合發行郵票，
各自選出一位在其國家/地區具代表
性的葡語文化人物為郵票圖案，澳門
郵票以著名土生葡人作家飛歷奇為主
角。

除了這兩項國際展覽，澳門郵政連
同中華全國集郵聯合會支持由澳門
集郵協會主辦的「第二屆東亞集郵
展覽」，該展覽於十二月在澳門理
工學院體育館舉行，展出多集珍貴
的孤品。
　
為了在國際市場上宣揚澳門郵票和
集郵產品，本局與10個海外郵政機
構和代理商簽有代理協議，範圍遍佈
亞洲、歐洲、北美洲、澳洲和中國內
地。另外，在本澳和香港，也有8個
代理。

Em Novembro de 2012, os Correios de Macau tiveram 
ocasião de estar presentes em dois eventos, palcos de 
eleição para a divulgação dos selos de Macau: “Feira 
Internacional de Selos e Moedas de Beijing 2012”, realizada 
em Pequim, e “LUBRAPEX 2012 - 21.a Exposição Filatélica 
Luso-Brasileira”, realizada em S. Paulo, Brasil. 

A Feira de Pequim reuniu participantes de mais de 30 
países e regiões, tendo os selos de Macau, dedicados à 
cultura chinesa e ao Património de Macau, classifi cado 
pela UNESCO como Património da Humanidade, colhido 
o maior interesse.

Para a LUBRAPEX 2012, as Administrações Postais dos 
Países e Regiões de Língua Ofi cial Portuguesa lançaram 
uma emissão fi latélica conjunta, subordinada ao tema 
“Escritores da Lusofonia”, tendo cada administração 
escolhido um escritor emblemático da cultura lusófona do 
seu país/região. Macau ilustrou o seu selo com o escritor 
macaense Henrique de Senna Fernandes.

Para além destas duas mostras internacionais, os 
Correios de Macau e a Federação Filatélica Nacional da 
China apoiaram a 2.a Exposição Filatélica da Ásia Oriental, 
promovida pelo Clube Filatélico de Macau, que teve lugar 
no Pavilhão Polidesportivo do Instituto Politécnico de 
Macau, no mês de Dezembro, e onde foram expostos 
muitos exemplares únicos.

Para divulgação dos seus selos e produtos fi latélicos 
no mercado internacional, a DSC tem agenciamento 
estabelecido com administrações postais e agentes 
no estrangeiro, num total de dez, espalhados pela Ásia, 
Europa, Estados Unidos da América, Austrália e China, 
bem como com agentes locais e de Hong Kong, num total 
de oito.

紀念郵戳蓋銷服務
Serviço de Posto de Correio Temporário
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2012年共發行以下13套郵票:

-  龍年 
-  澳門無煙新景象 
-  易經，八卦 八 
-  大豐銀行70周年
-  昔日漁港 
-  濠江中學創校八十周年
-  同善堂120周年
-  傳說與神話 十 - 牛郎織女  
-  廉政廿載
-  陸昌眼中的澳門  
-  葡語作家
-  奧比斯救盲三十年（附捐郵票）
-  文學與人物 - 牡丹亭

首度發行印有郵資金額和附捐金額
的附捐郵票，以支持澳門奧比斯的
救盲行動。並第四次再版發行「慶
賀」個性化郵票。

還推出包括2012年所有郵品的年
冊、四個專題郵摺(「易經，八卦」
郵票郵摺和小型張郵摺、「文學與
人物 - 西遊記」郵票珍藏集、「集
郵票  學有成」 中港澳成語典故郵
票集)、「龍年」郵票郵摺與龍年郵
票為造型的茶壺連郵摺。還發行了
郵資已付的聖誕賀卡和農曆年賀卡
及兩套明信片。

澳門郵政一直以來也鼓勵政府部門
及商企或社團採用澳門郵品製作個
性化的專屬紀念品。在2012年共發
行6套此類專屬郵摺，主題分別是：
廣發銀行澳門分行18週年、大豐銀
行70週年、同善堂120週年、澳門
特別行政區立法會、交通銀行澳門
分行5週年和澳門特別行政區身份證
明局。

Os Correios de Macau, no ano de 2012, lançaram 13 
emissões de selos:

-  Ano Lunar do Dragão
-  Uma Nova Era de Macau sem Fumo 
-  I Ching, Pa Kua, VIII
-  70.o Aniversário do Banco Tai Fung
-  Porto de Pesca do Passado
-  80.o Aniversário da Fundação da Escola Secundária   
   Hou Kong
-  120.o Aniversário da Associação de Benefi cência Tung  
   Sin Tong
-  Lendas e Mitos X – O Pastor e a Tecelã
-  20 Anos em prol da Honestidade e Transparência 
-  Macau Visto por Lok Cheong
-  Escritores da Lusofonia
-  ORBIS – 30 Anos a Salvar a Visão (selos semi-postais)
- Literatura e Personagens Literárias – O Pavilhão das Peónias

Foi feita pela primeira vez a emissão de um selo semi-
postal, signifi cando que uma sobretaxa, somada à franquia 
do selo, se destinou a fi ns de benefi cência, neste caso 
a favor da ORBIS. Também foi reimpressa a emissão de 
Selos Personalizados - Celebração, já na sua 4.a edição.

Os Correios de Macau lançaram mais uma carteira anual 
com o conjunto das emissões do ano anterior, quatro 
carteiras temáticas (“I Ching, Pa Kua” de selos e de 
blocos, “Literatura e Personagens Literárias – Jornada para 
Ocidente” e “Colecciona Selos, Aprende com Provérbios”, 
uma colecção fi latélica conjunta de Macau, Guangdong 
e Hong Kong), uma carteira de selos dedicada ao “Ano 
Lunar do Dragão”, e ainda uma pequena carteira dedicada 
ao mesmo tema, a que juntou um Bule na forma de um 
dragão, com o mesmo design de um dos selos da emissão. 
Foram, ainda, emitidos cartões de porte pago de Natal e 
Ano Novo Lunar e dois conjuntos de bilhetes-postais.

Os Correios têm vindo a incentivar os departamentos do 
Governo da RAEM, empresas e associações a usarem 
produtos fi latélicos para produção de lembranças 
personalizadas e exclusivas. Neste sentido, em 2012 foram 
emitidas seis carteiras especiais: 18.o Aniversário do Banco 
de Guangfa da China, sucursal de Macau; 70.o Aniversário 
do Banco Tai Fung; 120.o Aniversário da Associação de 
Benefi cência Tung Sin Tong; Assembleia Legislativa da 
Região Administrativa Especial de Macau; 5.o Aniversário 
do Banco de Comunicações da China, sucursal de Macau; 
e Direcção dos Serviços de Identifi cação do Governo da 
Região Administrativa Especial de Macau.

郵票發行 - 2012
Emissões Filatélicas - 2012
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當機構和社團舉行紀念或慶祝活動
時，本局也可提供紀念封或明信片
紀念郵戳蓋銷服務，除了讓有關機
構和社團有個便捷的紀念慶賀方式
之外，又令集郵愛好者多了一種收
藏選擇。
 
在2012年，共發行了23個紀念郵
戳，主要有：
 
-  第二十屆亞洲乒乓球錦標賽
-  郵政局壹佰貳拾捌週年
-  亞太郵政聯盟成立五十周年
-  恭迎佛陀頂骨舍利瞻禮祈福大會
-  國際博物館日
-  天宮一號與神舟九號載人交會對
   接任務訪澳代表團
-  慶祝教師節 2012
-  第二屆東亞集郵展覽(澳門)

紀念郵戳 - 2012
Carimbos Comemorativos - 2012

Da mesma forma, os Correios facultam a entidades e 
associações, que pretendam assinalar um evento ou 
celebrar uma ocasião especial, o Serviço de Posto de 
Correio Temporário com obliteração de envelopes ou 
bilhetes-postais com um Carimbo Comemorativo. Para 
além da conveniência para a própria entidade em causa, 
também os coleccionadores fi latélicos encontram aqui um 
foco de interesse.

Em 2012, foram emitidos 23 Carimbos Comemorativos, 
entre os quais se assinalam:

-  20.o Campeonato Asiático de Ténis de Mesa
-  128.o Aniversário dos Correios
-  50.o Aniversário da Fundação da União Postal da 
   Ásia-Pacífi co
-  Cerimónia de Bênção e Boas-Vindas à Relíquia do 
   Buda a Macau
-  Dia Internacional dos Museus
- Delegação da Missão de Acoplagem da Cápsula   
   Tripulada Shenzhou 9 ao Módulo Tiangong 1 a Macau
-  Celebração do Dia do Professor 2012
-  2.a Exposição Filatélica da Ásia Oriental (Macau)
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安 電子郵政服務之構思是將日戳
和掛號郵件等傳統服務電子化，成
為電子認證郵戳和郵政電子掛號郵
件服務。

在2012年，電子郵政的工作重點是
「安 電子郵箱」系統的開發，該
系統的用戶界面包括網頁版本和手
機版。同時，為方便用戶登記，我
們亦開發了設在電子郵務資訊亭的
安 電子郵箱自助登記系統。

電子認證郵戳服務方面，除完成了
系統的升級工作外，還為企業及
機構開發了電子認證郵戳的應用方
案，包括電子投標接收方案和檢驗
報告電子歸檔方案。

「安 電子郵箱」是即將推出的郵
政電子掛號郵件服務和郵政電子派
遞服務的重要基礎設施。

Serviços Electrónicos Postais Seguros (SEPS)

Os Serviços Electrónicos Postais Seguros baseiam-se 
na digitalização dos conceitos tradicionais de Carimbo 
do Dia e Correio Registado, implementando conceitos 
semelhantes, designados por Carimbo Postal Electrónico 
Certifi cado e Correio Electrónico Registado Postal.

O ano de 2012, no âmbito dos Serviços Electrónicos 
Postais Seguros (SEPS), foi dedicado especialmente à 
exploração do sistema de Caixa Postal Electrónica Segura 
(SEPBox), desenvolvido nas versões web e móvel, e ainda 
à criação de um Quiosque Electrónico Postal para facilitar 
o registo de SEPBox pelos próprios utilizadores.

Na área de Carimbo Postal Electrónico Certifi cado, para 
além da actualização do sistema, foram desenvolvidas 
outras soluções para empresas e entidades, como é 
o caso da aceitação de propostas a concursos por 
via electrónica e o Sistema de Arquivo Electrónico de 
Relatórios Médicos.

A Caixa Postal Electrónica Segura (SEPBox) é uma 
infra-estrutura fundamental para os serviços de Correio 
Electrónico Registado Postal (CERP) e de Distribuição 
Electrónica Postal, a serem lançados a breve prazo. 

mp02
Typewritten Text
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2.2 郵政儲金局

郵政儲金局是受金融體系法律制度
規範的信用機構，也是郵政局的廳
級部門，由其行政委員會管理。作
為信用機構，所有適用於銀行業的
法律和指引也適用於儲金局。 

儲金局尋求業務多元化，除了提供
個人貸款及存款服務外，還透過郵
政局櫃檯網絡提供國際匯款服務，
並通過其電子支付平台，支持政府
發展電子政務。

在2012年，儲金局當選為澳門銀行
公會理事會成員。

儲金局加入了環球銀行間金融通信
協會(SWIFT)，從2012年底開始，
儲金局的銀行同業間的支付採用
SWIFT電文進行。此外，為了更融
合於銀行體系中，儲金局加入即
時支付結算系統（RTGS），並在
2012年完成相關的準備工作。

2.2 Caixa Económica Postal (CEP)

A Caixa Económica Postal é uma instituição de crédito, 
regulada pelo Regime Jurídico do Sistema Financeiro, 
e também um departamento da DSC, gerido por uma 
Comissão Administrativa. Enquanto instituição de crédito, 
toda a legislação e directivas aplicadas ao sector bancário 
são aplicáveis à CEP. 

Procurando diversifi car a sua actividade, a CEP, além 
de concessão de empréstimos individuais e aceitação 
de depósitos, proporciona o serviço de Transferência 
Internacional de Fundos, através da rede de balcões 
dos Correios, e apoia o Governo no objectivo de 
desenvolvimento do governo electrónico, através da 
Plataforma de Pagamento Electrónico.

No ano de 2012, a Caixa Económica Postal foi eleita como 
vogal do Direcção da Associação de Bancos de Macau.

A Caixa Económica Postal aderiu à Sociedade de 
Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais, 
SWIFT, e desde fi nais de 2012 os pagamentos 
interbancários da CEP são efectuados através da troca 
de mensagens SWIFT entre bancos. Para uma maior 
integração no sector bancário, a CEP aderiu também ao 
RTGS (Real Time Global System), tendo a preparação a 
esta adesão fi cado concluída em 2012.
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2012年，電子支付平台新增三項網
上服務:

-  預防及控制吸煙制度處罰網上繳費
-  刑事紀錄證明書申請
-  駕駛執照網上申請

2012年，電子支付平台共錄得73,000
單交易，比2011年增加12.57%。    

貨幣兌換

鑑於澳門的遊客越來越多，且來自
不同地方，儲金局決定加強尚屬起
步階段的外幣兌換服務。2012年
已可提供16種貨幣兌換，包括人民
幣，美元，歐元，港幣等等。

為了更充分利用本局的分局網絡，
計劃於部份郵政分局內設立由儲金
局提供的貨幣兌換服務。

No ano de 2012, foram mais três os serviços oferecidos 
através desta plataforma:

-  Pagamento on-line de multas do Regime de Prevenção   
    e Controlo do Tabagismo;
-  Pedido de Certidão de Registo Criminal;
-  Pedido on-line de Certidão de Carta de Condução

O número de utilizações efectuadas em 2012 foi de 73.000, 
representando um aumento de 12,57%, relativamente ao 
ano anterior.

Câmbios

A CEP, dado o aumento do número de visitantes a chegar 
a Macau, provenientes das mais diferentes origens, 
decidiu reforçar o até aqui pouco desenvolvido serviço 
de câmbios que oferecia. Em 2012 foram 16 as moedas 
oferecidas para câmbio, incluindo o Renmimbi, Dólar 
Americano, Euro, Dólar de Hong Kong, etc.

Para um maior aproveitamento da rede postal dos 
Correios, a CEP pretende instalar serviços de câmbio em 
algumas estações postais.

貸款

儲金局在2012年修改內部規章，更
改了還款期不得超過合同期限的規
定。臨時委任、定期委任、編制外
合同、散位合同之公務員，不論其
任期或合同期限，均可向儲金局申
請還款期達24個月的貸款。

2012年儲金局批出的貸款數量比
前一年減少7.92%，總金額則增加
5.75%。批出貸款共有 1900單，總
金額為1億9400萬元。    

國際匯款

儲金局與西聯財務服務合作，為客
戶提供快捷可靠的國際匯款服務。
通過先進資訊科技和全球櫃檯網
絡，可將款項安全地匯至200多個
國家或地區。

由於來澳的外國人越來越多，2012
年的匯款交易數量增加11.85%，超
過3萬單，交易金額則超過1億元，
錄得13%的增長。

電子支付平台

電子支付平台是儲金局為配合電子
政務的政策而建立的，市民可透
過該平台一站式辦理政府部門的手
續。這個專為公共行政部門而構建
的平台，陸續有多個政府部門加
入，提供各類網上服務。

儲金局正在研究讓私營機構也使用
該平台的可能性，主要目的是讓市
民享受更多便捷服務。

Empréstimos

A CEP, em 2012, decidiu alterar a norma interna que 
estipulava que o número de prestações de reembolso de 
empréstimos não podia ultrapassar a duração do contrato. 
Os funcionários públicos de nomeação provisória, em 
comissão de serviço, contratados além do quadro e 
contratados por assalariamento, independentemente da 
duração do mandato ou da duração do contrato, passaram 
a poder pedir empréstimos à Caixa Económica Postal por 
um período máximo de reembolso até 24 meses.
   
Em 2012, o número de novos empréstimos concedidos pela 
CEP desceu 7,92%, apesar do montante disponibilizado 
ter subido 5,75%, comparativamente ao ano anterior. No 
ano de 2012 foram concedidos 1900 empréstimos, no 
valor total de 194 milhões de patacas.

Transferência Internacional de Fundos 

A CEP, conjuntamente com a Western Union, presta o 
serviço de Transferência Internacional de Fundos a clientes 
que necessitam de um serviço rápido e efi ciente. O dinheiro, 
através da utilização de modernas tecnologias informáticas 
e de uma rede mundial de balcões, é transferido com 
segurança para mais de 200 países ou regiões.

Em 2012, devido à presença de um maior número de 
cidadãos estrangeiros em Macau, foi registado um 
aumento de 11,85% nas transferências de fundos, 
ultrapassando as 30.000 transferências, representando 
um acréscimo de 13% no valor total, que se cifrou em 100 
milhões de patacas.

Plataforma de Pagamento Electrónico

Através desta plataforma, criada pela CEP para apoio 
ao desenvolvimento da política de governo electrónico, 
os cidadãos podem, de uma só vez, resolver várias 
formalidades na sua relação com a Administração 
Pública. Especialmente concebida para Serviços da 
Administração Pública, a plataforma tem vindo a registar, 
progressivamente, um aumento de entidades aderentes 
para prestação de serviços on-line.

A CEP está a estudar a possibilidade de entidades 
privadas usarem também esta plataforma, tendo como 
principal objectivo facultar mais serviços de conveniência 
aos cidadãos.
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2.3 電子認證服務

在2012年，電子認證服(eSignTrust)
繼續向公眾、企業和政府部門推廣
SSL伺服器證書及介紹電子認證簽
署伺服器方案，期間向客戶推出了
兩項新的電子簽名應用服務。

eSignTrust著重拓展電子認證簽名
服務的應用領域，以及致力豐富其
內在功能，加快文件處理流程。電
子簽名的應用系統可免除紙張的使
用，是環保的工作方案。 

已經開發了的電子簽名應用系統
有：使用電子文件處理日常工作
的電子工作流程系統(eWorkflow)
；以電子方式遞交及審核申請的
電子審批系統(eApproval)；在線
填寫並簽署表格的電子表格系統 
(eForm)；管理以電子方式建立文件
的電子文件管理系統(eDocument 
Management)。

組織單位利用可免除使用紙張並具
備電子認證簽名功能的上述方案，
可以更安全且更具法規保障的方式
處理日常工作。

2.3 Serviços de Certifi cação

Os Serviços de Certifi cação continuaram, ao longo do ano 
de 2012, a promover os certifi cados de servidor SSL e a 
dar a conhecer as soluções de eSignTrust de assinatura 
electrónica junto do público, empresas e serviços do 
Governo, tendo dois novos serviços adoptado a assinatura 
electrónica.

O Serviço eSignTrust empenhou-se especialmente no 
alargamento e diversifi cação de aplicações de assinatura 
e certifi cação electrónicas para fl uidez dos processos 
burocráticos. Estas aplicações, sem recurso ao uso de 
papel, são soluções de trabalho amigas do ambiente. 

Foram desenvolvidas várias aplicações: para o fl uxo de 
trabalho diário, fazendo uso de documentos electrónicos 
- aplicação eWorkfl ow; para elaboração de propostas e 
apresentação superior por via electrónica - aplicação 
eApproval; para preenchimento de formulários e 
apresentação por via electrónica - aplicação eForm; e 
para gestão de documentação gerada electronicamente 
- aplicação eDocument Management. 

As organizações, fazendo uso de aplicações que 
prescindem do uso de papel e equipadas com recursos 
de assinatura electrónica, fi cam habilitadas a tratar o fl uxo 
do seu trabalho diário de uma forma mais segura e em 
conformidade com a lei e regulamentos da RAEM.

01/03/2000 

文物保護 - 新馬路    

Património Classifi cado - Avenida de Almeida Ribeiro
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2.4 通訊博物館

通訊博物館於2006年啓用，為一所
科學互動式的博物館，參觀者無論
是年輕的、年長的抑或是遊客，都
同樣地感受到郵政、集郵及電訊科
學的活動和演示之樂趣。

2012年發行第四版《預約參觀服務
指南》，為學校和長者或遊客等提
供了導覽目錄。

郵政與集郵展覽項目共提供了28個
專題導覽和4個工作坊。電訊展覽項
目則有6個專題導覽、4項科學示範
專場、21個趣味工作坊和11項電子
課程。這些針對不同年齡層和不同
學校的活動，旨在從不同的角度喚
起參加者對科學知識的興趣。

繼「博樂校園」、「STAMP學堂」
和「科學茶餐廳」之後，博物館開
拓了「校園註展」服務，將博物館
自行開發和最新製作的臨時展覽和
科學示範帶至校園。

在2012年，舉辦了首屆「郵票節」
，內容包括臨時展覽，工作坊和一
些互動活動，豐富了向非預約參觀
者、家庭和旅客所提供的服務。

為慶祝2012年國際博物館日，通訊
博物館舉辦了包括研討會在內的一
系列活動。研討會包括專為博物館
從業員而設的業界講座以及為市民
大眾而設的公開講座。目的是讓在
職博物館人汲取新知識，提昇對文
博事業的管理視野和服務願景，並
藉此平台讓大眾市民加深對博物館
的瞭解，從而擴大博物館對社區的
影響力。

2.4 Museu das Comunicações

O Museu das Comunicações foi inaugurado em 2006. 
Sendo um museu científi co e interactivo, os visitantes, 
quer sejam jovens, idosos ou turistas, participam 
com igual interesse e entusiasmo nas actividades e 
demonstrações das áreas de correios, fi latelia e ciência 
das telecomunicações.

No ano de 2012, o Museu publicou a 4.a edição do “Guia 
de Serviço de Marcação de Visitas”, que serve de catálogo 
de escolha de programas especialmente preparados para 
escolas e outros grupos de visitantes, incluindo idosos e 
turistas. 

Na área de Correios/Filatelia foram apresentadas 28 
temáticas para visitas guiadas e quatro workshops. 
Para a área de Telecomunicações, foi oferecida uma 
também vasta e variada selecção de actividades, 
nomeadamente seis diferentes visitas guiadas temáticas, 
quatro demonstrações científi cas, 21 ofi cinas e 11 cursos 
de electrónica. Estas actividades foram preparadas para 
participantes de diferentes níveis etários e escolares, tendo 
como objectivo despertar o interesse pelo conhecimento 
científi co, partindo de diferentes perspectivas.

Para além do “Museu na Minha Escola”, “Escola de Selos” 
e “Café Ciência”, o Museu lançou o programa “Exposição 
na Escola”. Este novo serviço, prestado no espaço 
escolar, levou até junto dos estudantes algumas das 
demonstrações científi cas do Museu, bem como outras 
desenvolvidas e construídas no Museu, acompanhadas 
de explicações dos Facilitadores.

Em 2012 foi organizada a primeira edição da “Feira de 
Selos”, cujo programa integrou exposições temporárias, 
ofi cinas e actividades interactivas, oferecendo, desta 
forma, mais serviços aos grupos de visitantes, famílias ou 
turistas.

Assinalando o Dia Internacional dos Museus, o Museu das 
Comunicações organizou diferentes tipos de actividades 
e uma série de seminários, incluindo um seminário 
dirigido aos profi ssionais dos Museus e um outro aberto 
ao público. O objectivo foi facultar novos conhecimentos 
aos profi ssionais dos museus, permitindo-lhes obter 
uma visão mais alargada sobre a gestão e a prestação 
de serviços nos museus, bem como fornecer ao público 
uma plataforma que permitisse uma compreensão mais 
profunda do papel dos museus e, desta forma, aumentar 
a infl uência dos museus na comunidade.

2012年通訊博物館的入場總人數為
32,811人次，比2011年增加6.52%
，主要為來自於學校及團體的預約
參觀。在全年641次的預約參觀服
務中，其中80%為導覽、工作坊或
電子課程服務，12%為戶外及往校
服務。

No ano de 2012 o número de entradas registadas no 
Museu das Comunicações foi de 32.811, um aumento 
de 6,52% relativamente ao ano de 2011. A maioria das 
entradas foi de grupos escolares ou de organizações, 
com marcação prévia de visita. Do total de 641 visitas 
com marcação prévia, 80% usufruiu de visitas guiadas, 
workshops ou cursos de electrónica, e 12% benefi ciou 
dos serviços do Museu no exterior e nas Escolas.

通訊博物館的各項活動
As actividades no Museu das Comunicações 
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Cooperação Regional e 
Relações Internacionais

區域合作與國際關係

3
郵務

郵政服務是一個國際性的業務，與
世界各地郵政保持緊密聯繫是非常
重要，因此，本局積極投入參與國
際性及區域性的郵務會議，以掌握
郵政事業的發展方向。

2012年2月，本局出席了在瑞士舉
行的萬國郵聯的行政理事會和郵政
經營理事會會議，參與討論提交予
萬國郵聯大會涉及多個郵政領域的
三百多個提案。

5月份，本局代表團前往香港參加由
國家郵政局主辦的亞太郵政聯盟執
行理事會年會，會上就亞太地區共
同關注的終端費議題達成共識，並
同意將建議提交予萬國郵政聯盟多
哈大會討論。會後，與會者獲國家
郵政局的邀請來澳交流，除遊覽旅
遊景點和世遺名勝外，還參觀郵政
總局，了解本澳的郵務運作，並出
席本局的歡迎晚宴。此次活動充分
反映了中國在世界郵政舞台的投入
和參與，亦同時發揮了一國兩制的
成功和體現。

Área Postal

O Serviço Postal é uma actividade internacional, sendo 
fundamental estabelecimento de contactos estreitos 
entre as autoridades postais do mundo. Por isso, 
os Correios de Macau participaram activamente em 
encontros internacionais e regionais do sector postal, para 
acompanhar o desenvolvimento dos serviços postais.

No mês de Fevereiro de 2012, os Correios de Macau 
participaram nas reuniões do Conselho de Administração 
e do Conselho de Operações da UPU, que tiveram lugar 
na Suiça, onde foram debatidas mais de 300 propostas a 
apresentar ao Congresso da UPU.

No mês de Maio, a DSC participou na Reunião Anual do 
Conselho Executivo da APPU, organizada pelos Correios 
Nacionais da China e que teve lugar em Hong Kong. Nesta 
reunião foram abordados temas de interesse comum para 
a região Ásia-Pacífi co, tendo sido encontrado consenso 
sobre taxas terminais e sobre propostas de políticas 
regionais a apresentar durante o Congresso de Doha. 
Depois desta reunião, os representantes presentes 
foram convidados pelos Correios Nacionais da China 
a visitar Macau, onde, para além de locais turísticos e 
locais classifi cados como Património Mundial, tiveram 
oportunidade de conhecer as operações postais de 
Macau através de uma visita às instalações postais dos 
Correios de Macau. Estas actividades foram um bom 
exemplo do activo empenho e participação da China no 
sector postal mundial e também uma demonstração do 
sucesso do pleno funcionamento da política “um país, 
dois sistemas”.

萬國郵政聯盟多哈大會
Congresso Postal Universal em Doha

亞洲PKI聯盟理事會特別會議
Reunião Especial do Comité Directivo do Consórcio PKI

招待亞太郵聯執行理事會年會成員代表歡迎晚宴
Recepção aos delegados da Reunião Anual do Conselho Executivo da APPU
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為加強與其他葡語系國家的聯繫，
澳門郵政出席多個葡語國際通信協
會（AICEP）會議，包括在巴西貝
洛奧里藏特舉行的會員大會和第二
十屆論壇。此外，還參加在美國三
藩市和葡萄牙吉馬良斯舉行的高層
活動。

在粵港澳郵政合作方面，3月份在澳
門召開了粵港澳郵政發展合作行政
總裁會議及執行領導會議，商討未
來郵政業務的合作計劃。會議上對
推廣易、集郵、電子商貿及三地「
特快專遞」聯合促銷等合作方案進
行討論並達成共識，深化了粵港澳
三地郵政之發展。

2012年期間，中國郵政集團代表
團曾到訪澳門郵政局，此外，萬國
郵政聯盟特派員也到本局考察，參
觀郵政局設施及郵政處理及派遞中
心，以及了解由萬國郵政聯盟的服
務質量基金提供之設備在本局運作
的情況。

Tendo em consideração as políticas de aproximação aos 
países lusófonos, os Correios de Macau participaram 
em várias reuniões da Associação Internacional das 
Comunicações de Expressão Portuguesa (AICEP), incluindo 
a Assembleia Geral Anual e XX Fórum da AICEP que 
decorreu em Belo Horizonte, Brasil, e nos Programas para 
Altos Dirigentes da AICEP, que tiveram lugar em S. Francisco, 
Estados Unidos da América, e em Guimarães, Portugal.

No que se refere a relações de parceria entre as 
administrações postais de Guangdong, Hong Kong e 
Macau, teve lugar em Macau, no mês de Março, a Reunião 
dos Presidentes dos Conselhos de Administração e a 
Reunião de Dirigentes dos Correios das três administrações 
postais, para negociação de um projecto de cooperação 
para futuros negócios postais. Durante as reuniões foram 
discutidos e encontrados consensos sobre assuntos de 
interesse comum, como a cooperação nas áreas de Direct 
Mail, fi latelia, comércio electrónico e promoção conjunta 
do serviço EMS, aprofundando o desenvolvimento do 
sector postal das três regiões.

Ainda em 2012, a DSC recebeu a visita de uma delegação 
do Grupo de Correios da China e a visita do enviado 
especial do Fundo de Qualidade de Serviço da UPU, 
ocasião para, além das instalações postais do edifício 
dos Correios, visitar o TRADIC, observando a situação 
funcional dos equipamentos fi nanciados pelo Fundo.

在8月份，本局前往哈爾濱出席由
國家郵政局、中國郵政集團、香港
郵政和本局等組成的中國代表團會
議，為參加萬國郵聯多哈大會作準
備工作。

在9月至10月，澳門郵政以中國代
表團成員的身份出席了在多哈舉行
的萬國郵聯大會。大會期間，本局
除參加了不同郵政領域的會議外，
還連同中國郵政集團公司及意大利
郵政演示了「電子掛號郵件」的互
操作示範，使「電子掛號郵件」技
術標準化工作得以有效推進。

在多哈大會上，中國再次獲選進入
郵政經營理事會，並獲任命與意大
利郵政共同領導電子業務委員會。
由於澳門郵政多年來一直在電子郵
政業務發展方面投入參與和推動，
本局獲信任並代表中國擔任該委員
會聯合主席之位。同時，本局亦出
任「先進電子業務用戶組」的管理
委員會委員，倡導萬國郵政聯盟電
子郵政業務的發展工作。

Para preparação das estratégias a apresentar em Doha, 
uma delegação dos Correios de Macau deslocou-se 
a Harbin, Província de Heilongjiang, no mês de Agosto, 
para participar nas reuniões da Delegação da China ao 
Congresso, composta pelos Correios Nacionais, Grupo 
de Correios da China, Correios de Hongkong e Correios 
de Macau.

Em Setembro/Outubro, representantes dos Correios de 
Macau, integrando a delegação da China, deslocaram-
-se a Doha para tomar parte do Congresso da UPU. 
Durante o Congresso, para além da participação nas 
reuniões de diferentes áreas, os Correios de Macau fi zeram 
uma demonstração de interoperacionalidade do “Correio 
Electrónico Registado Postal”, juntamente com o Grupo 
de Correios da China e Correios da Itália, promovendo 
positivamente os trabalhos de padronização técnica deste 
sistema.

Em Doha, a República Popular da China foi eleita, mais 
uma vez, para o Conselho de Operações Postais e foi 
nomeada, juntamente com os Correios de Itália, para liderar 
a Comissão de Serviços Electrónicos, sendo representada 
pelos Correios de Macau na copresidência desta Comissão, 
em reconhecimento da activa participação destes Serviços 
no desenvolvimento e promoção desta área de serviços 
postais electrónicos. Os Correios de Macau, sendo 
também membro da Comissão de Gestão do Grupo de 
Utilizadores de Serviços Electrónicos Avançados da UPU, 
lideram os trabalhos de desenvolvimento dos projectos 
postais electrónicos da UPU.

中國郵政集團公司李國華總經理到訪澳門郵政
Visita do Dr. Li Guohua, Presidente  do Grupo de Correios da China, aos Correios de Macau

國家郵政局馬軍勝局長率領代表團到訪澳門郵政
Visita de uma delegação liderada pelo Dr. Ma Junsheng, Director Geral dos Correios Nacionais da China, aos Correios de Macau 
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郵政儲金局 

儲金局在2012年參加了在斯里蘭卡
舉行的「世界儲蓄銀行協會亞太區
第18次會議」，和其他與會的16個
國家23家成員機構討論多項共同關
注議題，會議中探討多項會員間之
雙邊和多邊具體發展商機與合作項
目。

電子認證

隨著《粵澳合作框架協議》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，
粵澳兩地電子簽名證書互認試點應
用的工作亦相繼展開。2012年2月
份內地代表團來澳討論有關事宜，
並同意成立工作小組，以便推進粵
澳電子簽名證書互認工作安排、調
研粵澳電子認證服務業情況及制訂
兩地證書互認的框架性意見。在7月
份，本局參加了這個工作組在廣州
召開的首次會議。
 
在2012年期間，澳門郵政作為亞洲
PKI聯盟成員，參加了各領域的領
導層會議。在7月，本局發表了「
今日與明日的PKI - 澳門概述」 報
告，9月份在第7屆技術經濟高峰會
與2012年亞洲PKI聯盟研討會發表
有關澳門電子簽名服務的報告。11
月，澳門郵政主辦了亞洲PKI聯盟
理事會特別會議。此外，在12月份
還參加了亞洲PKI聯盟年度大會及
2012年國際研討會，本局在會中被
選為聯盟2013和2014兩年度副主
席。本局亦參加了在紐約舉行的「
第六屆電子政府理論與實踐國際會
議」。

Caixa Económica Postal 

No ano de 2012 a CEP tomou parte do 18.o Encontro do 
Grupo Regional da Ásia-Pacífi co do Instituto Mundial de 
Bancos de Poupança, que teve lugar no Sri Lanka, uma 
oportunidade para discutir várias questões de interesse 
comum às 23 instituições dos 16 países da região que 
compõem o Grupo. No encontro, foram identifi cadas 
oportunidades concretas de desenvolvimento e de 
cooperação bilateral e multilateral entre os bancos 
membros.

Serviços de Certifi cação

Com a assinatura do “Acordo-Quadro de Cooperação 
Guangdong-Macau” e do “CEPA 8”, foram iniciados os 
trabalhos para a aplicação-piloto de reconhecimento 
mútuo dos certifi cados de assinatura electrónica, emitidos 
por Macau e Guangdong. Em Fevereiro de 2012, uma 
delegação do Continente deslocou-se a Macau para 
discussão desta matéria, tendo sido criado um grupo 
de trabalho conducente ao reconhecimento mútuo dos 
certifi cados de assinatura electrónica emitidos por Macau 
e Guangdong, e para estudo da situação dos serviços de 
certifi cação electrónica das duas regiões e elaboração 
de propostas sobre o futuro enquadramento/estrutura 
de reconhecimento mútuo. Em Julho teve lugar em 
Guangzhou a primeira reunião deste grupo de trabalho 
interdepartamental, de que os Correios de Macau fazem 
parte. 
 
Ao longo de 2012, os Correios de Macau, enquanto 
membro do Consórcio PKI da Ásia (APKIC), participaram 
em várias reuniões de direcção desta Organização: Em 
Julho apresentaram a comunicação “PKI Today and 
Tomorrow - Macao Overview”; em Setembro participaram 
na 7.a Cimeira de Tecnologia/Economia e no Simpósio 
APKIC 2012, com uma comunicação sobre o serviço 
de assinatura electrónica em Macau; em Novembro, os 
Correios de Macau foram os organizadores e anfi triões de 
um encontro especial do comité directivo do Consórcio. 
Em Dezembro, representantes dos Correios de Macau 
tomaram parte da Assembleia Geral Anual do Consórcio 
PKI Ásia e do Simpósio Internacional 2012, ocasião em 
que os Serviços de Correios de Macau foram eleitos para 
a vice-presidência do Consórcio para o biénio 2013-2014.
Os Correios estiveram ainda presentes na “6.a Conferência 
Internacional sobre Teoria e Prática de Governo 
Electrónico”, que teve lugar em Nova Iorque. 

通訊博物館

通訊博物館參加４月份在新加坡舉
行的亞太科技中心網絡年會，會議
主要討論各地博物館和科學中心目
前面對的挑戰。期間，通訊博物館
分別與新加坡科學中心及新加坡集
郵館簽署合作議定書，旨在增進雙
方在展覽及人員培訓等合辦活動方
面的交流與合作。

2012年通訊博物館再次與韓國郵政
合作，收件參加由韓國郵政主辦的
「第18屆國際郵票設計比賽」。澳
門區參賽作品共有261份，不但反
應踴躍，且贏得4個大獎。

Museu das Comunicações

O Museu das Comunicações participou na Conferência 
Anual da Rede dos Centros de Ciência e Tecnologia 
da Ásia-Pacífi co, que teve lugar em Singapura no mês 
de Abril, e onde foram focados os novos desafi os que 
os museus e centros de ciência enfrentam nos dias de 
hoje. Por ocasião da Conferência, o Museu assinou um 
Protocolo de Cooperação com o Centro de Ciência de 
Singapura e outro com o Museu de Filatelia de Singapura. 
Estes acordos vieram reforçar o diálogo e a cooperação 
entre os Museus em termos de exposições e actividades 
conjuntas, nomeadamente na formação de pessoal.

Em 2012, o Museu das Comunicações, em colaboração 
com os Correios da Coreia do Sul, recolheu trabalhos 
concorrentes à “18.a edição do Concurso Internacional de 
Desenho de Selos” promovido por aquela administração 
postal. O Museu reuniu um total de 261 trabalhos, uma 
resposta entusiástica que colheu os seus frutos: quatro 
participantes locais ganharam importantes prémios.

與新加坡集郵館簽署合作議定書
Protocolo de Cooperação com o Museu de Filatelia de Singapura

與新加坡科學中心簽署合作議定書
Protocolo de Cooperação com o Centro de Ciência de Singapura
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Actividade Social / 
Participação Comunitária

關愛社群

4

紀念活動

於2012年3月1日舉行了郵政局一百
二十八週年紀念與通訊博物館六週
年紀念的慶祝活動，並於10月9日
舉行了世界郵政日暨郵政儲金局九
十五週年紀念的慶祝活動。

本局在紀念日當天除安排內部慶祝
活動外，還有讓市民齊參與的活
動。例如：舉辦各項比賽的頒獎典
禮、設置臨時櫃台提供紀念郵戳服
務和通訊博物館免費入場等。

宣傳與聯繫

我們利用不同方式與渠道，將郵政
服務的資訊傳遞給市民大眾。除了
櫃檯網絡之外，也不斷優化和更新
各服務範疇（郵政服務、郵政儲金
局、電子認證和通訊博物館）的網
站，讓市民可透過我們的網站輕鬆
地選購產品和獲取各項服務的資
訊。

Actividades Comemorativas

Os Correios assinalaram o seu 128.o Aniversário e o 6.o 

Aniversário do Museu das Comunicações no dia 1 de 
Março, e no dia 9 de Outubro comemoraram o Dia Mundial 
dos Correios e o 95.o Aniversário da Caixa Económica 
Postal.

Nestas datas especiais, a DSC organizou uma série de 
actividades, não só internas como também abertas à 
população em geral, como a entrega de prémios aos 
vencedores de concursos por si organizados, a abertura 
de Postos Temporários de Correio com carimbos 
comemorativos e entrada gratuita no Museu das 
Comunicações.

Serviços de Proximidade

Para uma maior proximidade dos Serviços aos cidadãos, 
os Correios facultam meios e canais que permitem a 
sua utilização de forma fácil e acessível. Para além dos 
seus balcões, através dos sítios web (Correios, Caixa 
Económica Postal, Serviços de Certifi cação e Museu das 
Comunicações), que mantém sempre actualizados e de 
utilização amigável, a DSC presta serviços, vende produtos 
e faculta informações úteis aos cidadãos, estabelecendo 
uma relação de proximidade com os seus utilizadores.

局長頒獎給比賽的優勝者
Entrega de prémios pela Directora dos Correios aos vencedores de uma competição

運輸工務司司長向服務滿三十年的同事頒發長期服務金獎
Entrega de emblemas de ouro a funcionários com 30 anos de serviço pelo Exmo. Secretário para os Transportes e Obras Públicas
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秉承「全心全意服務市民」的宗
旨，本局積極透過電台電視台、報
章雜誌、社團刊物發佈訊息，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，宣傳我們服務與產
品。

同時，本局藉著出版《接觸》季
刊，向市民介紹每一季的主要活
動，並進行客戶滿意度調查，確保
市民之投訴和建議均能迅速處理及
解決。

文教公益活動

延續2010年設立之「郵政儲金局助
學金計劃」，於2012年儲金局95週
年紀念之際，向39名成績優良或有
顯著進步的澳門學生頒發購書劵，
以資獎勵。頒獎典禮在通訊博物館
演講廳舉行。

Tendo sempre presente a Visão de, “enquanto organismo 
do Governo da RAEM, ter como prioridade servir os 
cidadãos e prestar serviços de qualidade”, a DSC usa 
os meios ao seu alcance para divulgar os serviços 
que presta, nomeadamente através de anúncios na 
rádio e televisão, em jornais, revistas e em boletins de 
associações de Macau, e elaborando folhetos sobre os 
serviços e produtos que oferece e colocando cartazes 
nas estações, quiosques e marcos postais, chamando a 
atenção para informações pertinentes sobre os Serviços. 
A DSC realiza também, periodicamente, conferências de 
imprensa para apresentação de novos produtos e dando 
notícia sobre novos serviços.

Os Correios de Macau publicam ainda o Boletim Informativo 
“Em Contacto”, dando a conhecer as actividades que 
desenvolve em cada trimestre, e elaboram inquéritos ao 
grau de satisfação dos clientes, assegurando uma solução 
rápida às eventuais queixas e sugestões apresentadas.

Serviços de Apoio Educativo

Em 2012 foi dada continuidade ao “Programa de Abonos 
da Caixa Económica Postal”, instituído em 2010, atribuindo 
39 prémios a estudantes de Escolas de Macau que se 
destacaram pelo elevado desempenho académico. 
Estes prémios servem de incentivo aos estudantes para 
prosseguirem os seus estudos e para se esforçarem 
por elevar o seu rendimento escolar. A cerimónia de 
atribuição destes prémios teve lugar no auditório do 
Museu das Comunicações, aquando da celebração do 
95.o Aniversário da CEP.

書信往來是郵政服務的基礎，郵政局
每年舉辦兩次創意寫作比賽，培養學
生的閱讀和寫作興趣。至於2012年
的徵文比賽，題目分別為「請你給你
崇拜的運動員或體育明星寫封信，向
他講述奧林匹克運動會對你而言意味
著甚麼」(與萬國郵聯合作之國際徵
文比賽) 和「給聖誕老人的信 - 與你
相約在澳門？」(郵政局主辦的給聖
誕老人的信徵文比賽) 。

透過通訊博物館舉辦的比賽、工作
坊、研討會、展覽等各種活動，
來喚發青少年對科學知識和集郵的
興趣。每年舉辦的電子裝置製作比
賽挑戰學生們的創造力和科學知
識，2012年，我們與澳門電機及
電子工程師學會合辦了以“鐵壁爬
行”為題的比賽，共有21間學校參
加，參賽隊伍包括初中組36隊及高
中組68隊。

通訊博物館所舉辦的活動都是以作
為不同領域的課外補充教育為目
標。除了舉辦專為學生而設的課
程、工作坊及現場演示外，也繼續
組織新年和復活節特別活動，以
及參與教育暨青年局的暑期活動計
劃，安排了10班工作坊。此外，還
舉辦「通訊樂遊營」，並與澳門生
物醫學工程學會合辦「科學速遞 - 
生物醫學工程開步走」夏令營。

Os Correios, não esquecendo que a base dos seus 
serviços assenta na comunicação escrita, promovem 
anualmente dois concursos de escrita criativa, em estilo 
epistolar, fomentando entre os jovens das escolas de 
Macau o prazer de ler e de escrever. Em 2012 tiveram lugar 
dois concursos de Composições Epistolares: “Escreve 
uma carta a um atleta ou fi gura desportiva que admiras 
contando o que pensas dos Jogos Olímpicos” (concurso 
internacional, em cooperação com a UPU) e “Pai Natal, 
vamos marcar um encontro em Macau?” (concurso de 
cartas ao Pai Natal, promovido pela DSC).

Para estimular nos jovens o gosto pelo conhecimento 
científi co e o prazer de coleccionar selos, os Correios, 
através do Museu das Comunicações, desenvolvem 
actividades diversas, como concursos, workshops, 
seminários, exposições, etc.. O Museu desafi ou os 
estudantes das escolas de Macau a participar, com a sua 
criatividade e conhecimentos, no Concurso de Construção 
de Dispositivos Electrónicos, que se realiza anualmente. 
21 escolas, com um total de 36 equipas do ensino básico 
e 68 equipas do ensino secundário, participaram neste 
concurso, co-organizado com o Instituto de Engenheiros 
Electrotécnicos e Electrónicos de Macau, e este ano 
subordinado ao tema “Dispositivo Alpinista”.

A actividade desenvolvida no Museu das Comunicações 
pretende ser um complemento educativo em diferentes 
áreas. Para além dos cursos, ofi cinas e demonstrações que 
organizou ao longo do ano, dirigidos a estudantes, o Museu 
deu continuidade a programas especiais nos períodos 
do Ano Novo e da Páscoa e participou nas actividades 
de Verão organizadas pela DSEJ, com dez ofi cinas de 
trabalho. Organizou ainda o “Campo de Comunicações” e 
o “Campo de Ciência Expresso - Um Pontapé de Saída 
para a Engenharia Biomédica”, co-organizado com a 
Macau Sociedade de Engenharia Biomédica. 
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社區參與

2012年期間，郵政局一如往常地
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。
此外，本局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。2012年期間，我們響應了奧比
斯慈善獎劵義賣、明愛慈善獎劵、
奧比斯愛眼行動、及澳門同善堂年
度勸捐等籌款活動。

郵電職工福利會

「郵電職工福利會」的會員大會於
2012年三月召開，由局長擔任主
席。會上，除了通過工作報告和帳
目之外，還討論了會章的修改。

福利會每年均舉辦一系列活動，促
進了會員與家屬間在文化、康樂和
社交的活動。

2012年的文康活動有台灣之旅、
香港海防博物館與香港科學館的科
學探索之旅。此外，還舉辦美容課
程，講述皮膚的美容和健康。

在體育活動方面，福利會鼓勵會員
參加籃球、足球、保齡球和田徑
等比賽，並在這些賽事中取得好成
績。

聖誕期間，一如既往，舉行會員聖
誕聯歡聚餐，宴請現職及退休會
員，還舉辦會員子女聖誕聯歡會。
此外，延續優良傳統，於2012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。

Participação Comunitária

Em 2012, os funcionários dos Correios participaram 
mais uma vez no programa “Marcha de Caridade para 
Um Milhão”, promovido pelo Jornal Ou Mun. Com o 
mesmo sentido solidário e atentos às necessidades 
da comunidade, os funcionários destes Serviços 
colaboraram activamente com instituições na recolha de 
donativos a favor de grupos sociais mais desfavorecidos 
ou a favor de causas e actividades comunitárias 
relevantes, como foram as campanhas ORBIS Raffl e 
2012, Caritas Raffl e e ORBIS Action for Sight e a Recolha 
Anual de Fundos da Associação de Benefi cência Tung 
Sin Tong.

Clube de Pessoal dos CTT

Na Assembleia Geral Ordinária do Clube de Pessoal 
dos CTT, realizada em Março de 2012 e presidida pela 
directora dos Serviços de Correios, para além da análise 
de contas e relatórios de actividades, foi discutido, entre 
outros assuntos, a alteração do Estatuto do Clube.

A promoção cultural, recreativa e social dos seus sócios 
e familiares é o objectivo fundamental do programa de 
actividades que o Clube de Pessoal dos CTT organiza 
anualmente.

A nível cultural e recreativo, em 2012 o Clube promoveu 
uma excursão a Taiwan e uma viagem de exploração 
científi ca aos Museus de Defesa Costeira e de Ciência 
de Hong Kong. Promoveu ainda um curso sobre estética 
e saúde da pele.
A nível desportivo, o clube tem vindo a incentivar 
os seus sócios a participar em torneios de várias 
modalidades, como basquetebol, futebol, bowling e 
atletismo, tendo alcançado resultados prestigiantes 
nestas competições.

O Clube de Pessoal organizou ainda, mais uma vez, 
o Jantar de Natal, ocasião para um animado convívio 
entre funcionários no activo e aposentados, bem como 
a Festa de Natal para os fi lhos dos seus sócios. Também 
cumprindo uma antiga tradição, mandou celebrar uma 
missa no Dia de Finados, em memória dos sócios já 
falecidos.

公益金百萬行    Marcha de Caridade para Um Milhão

郵電職工福利會的各項活動    As actividades do Clube de Pessoal dos CTT



D.S.C. - Relatório Anual 2012郵政局年度報告2012 D.S.C. - Relatório Anual 2012郵政局年度報告201260 61

Recursos Humanos

人力資源

5

郵政局的信念是建立公務員的團隊
精神，提升員工的個人質素和工作
能力，讓他們在服務市民大眾的過
程中得到最大的滿足感。

在2012年，我們重組了一些職務範
圍，在新的架構下，工作流程更流
暢，員工以至單位的生產力都大大
提升。為了增進員工對不同崗位的
了解，安排員工定期輪換崗位，這
有助員工認識各工作領域和掌握不
同的技術。

為促進員工個人的增值及職業發
展，本局提供各項的普通課程和專
業培訓課程。

Um dos Valores da DSC é “garantir o espírito de equipa 
entre os funcionários”, tendo como objectivo o trabalhador 
alcançar um elevado nível de satisfação, tanto profi ssional 
como pessoal, dentro do grupo onde trabalha, como 
também benefi ciar os Serviços e a população que serve. 

Em 2012, a DSC procedeu a uma reorganização das suas 
áreas funcionais, para uma maior e melhor rentabilização 
do pessoal e dos serviços, mantendo a mesma dinâmica. 
Para que o pessoal conheça a natureza dos objectivos de 
diferentes áreas, procedeu-se também a uma rotatividade 
periódica dos trabalhadores, para adquirirem o domínio 
de novas áreas e técnicas de trabalho. 

A DSC, apostada na formação, e para valorização e 
desenvolvimento de competências dos seus funcionários, 
orienta-os para cursos de formação geral e formação 
especializada.
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職業培訓

本局為員工安排各類外部及內部的培
訓課程。2012年，共有403名員工參
加了26個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。

普通課程方面，內容主要為以下幾個
領域：行政管理、執法實務、優化程
序和運作方法、公共關係及溝通、資
訊科技、語言和傳意等範疇。

在專項培訓方面，為配合「澳門郵
政系統」(MPS) 的運作，提升櫃檯
服務效率，本局為櫃檯員工安排專
門的培訓課程，尤其是有關封裝郵
袋和領取掛號信件方面的新程序。

每年，郵政局均派員工到曼谷參加
由亞太郵政聯盟學院 (APPC) 培訓
中心舉辦特定領域的課程，2012年
我們的員工參加了三個課程，包括
特快專遞、郵務零售及銷售管理、
規劃和郵務現代化。 

本局員工也參加一項名為「2012特
快專遞服務優化」的地區性工作坊，
該工作坊的目標是協助各地郵政部門
做好準備，應對快遞服務在營運和技
術所面臨的重大變革，尤其電子報關
系統和郵政質量控制系統。

在前線人員方面，為推廣易範圍的
員工提供了專業知識培訓課程。

在儲金局方面，除了法規遵循與偽
鈔辨別的培訓外，還為配合「環球
銀行間金融通信協會」(SWIFT)系統
的實施而進行相關的培訓。此外，
按業務持續計劃，每年為員工安排
兩次輪換崗位的培訓，讓員工對其
工作範疇有整體認識。

Formação Profi ssional

Ao longo do ano, trabalhadores da DSC frequentaram 
cursos organizados por outras instituições, como 
também acções de formação internas, levadas a cabo 
na área funcional em que se integram. Em 2012, 403 
trabalhadores dos Correios frequentaram cursos e 
seminários organizados por 26 instituições, incluindo 
os SAFP e outras direcções de serviços do Governo da 
RAEM, associações e entidades especializadas.

Os cursos frequentados, a nível de formação geral, 
centraram-se nas seguintes áreas: administração e 
gestão, operações práticas de direito, optimização 
de processos e métodos de funcionamento, relações 
publicas e comunicação, tecnologia informática, línguas 
e comunicação.

A nível de formação específi ca, a introdução do sistema 
MPS, para melhorar a efi ciência do Sistema de Balcões, 
obrigou também a que fossem ministradas acções de 
formação a funcionários dos balcões, nomeadamente 
sobre novos procedimentos de fecho de malas de correio 
e levantamento de cartas registadas.

Anualmente, os Correios enviam trabalhadores ao 
Centro de Formação da APPU, em Banguecoque, para 
frequentarem cursos em áreas específi cas. No ano em 
análise, estiveram presentes em três cursos ligados a 
EMS, vendas de serviços postais, gerência de vendas, 
planifi cação e modernização postal.  

Funcionários da DSC participaram ainda no workshop 
regional “Aperfeiçoamento da Qualidade de Serviço EMS 
2012”, cujo objectivo foi dar assistência às autoridades 
postais na preparação para as grandes mudanças na 
área de operação e tecnologias do Correio Rápido, 
nomeadamente a declaração aduaneira electrónica e o 
Sistema de Controlo de Qualidade de Correios.

Integrado no Programa de Formação para os 
Trabalhadores da Linha da Frente foi organizado um Curso 
de Conhecimentos Específi cos para trabalhadores da 
área de Direct Mail.

Na área da Caixa Económica Postal, tendo em conta a 
implementação do sistema do SWIFT, foi dada formação 
sobre esta nova matéria, como ainda formação nas áreas 
de compliance e detecção de notas falsas. Foi também 
feita rotatividade de pessoal para terem uma visão global 
do serviço. A CEP procedeu ainda ao programa bianual 
de actualização, em termos de normas, no chamado 
Plano de Continuidade de Negócios.
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Controlo Interno

內部監控

6

為了不斷提升服務質量和效率，本局
特別重視人員、財務、經營運作方面
的管理控制與工作監督。陸續引進各
種資訊系統，為員工提供各項工作指
引，確保工作目標的達成。

在儲金局方面，對多項內部指引進行
了修訂和更新，包括：《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》以及《流動性風險管理政
策》。

此外，也制訂了《外幣兌換業務風
險管理》及《人民幣兌換業務內部
操作指引》。為了監控各項指引的
執行情況和及時發現與糾正可能出
現的失誤，本局也委任了審計員，
對儲金局的作業程序進行內部審
計。

Dada a necessidade de melhorar continuamente a 
qualidade e efi ciência dos serviços, a DSC dá especial 
atenção ao controlo de gestão e de monitorização de 
desempenho, tanto a nível dos recursos humanos, 
como fi nanceiro, operacional e comercial. Para garantir 
o cumprimento destes objectivos, tem vindo a introduzir 
vários sistemas de informação que orientem o pessoal na 
execução das respectivas operações e tarefas.

Na área da Caixa Económica Postal procedeu-se à 
revisão e actualização das normas e directivas internas: 
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; e 
Política de Gestão de Risco de Liquidez. 

A estas normas juntaram-se novas orientações sobre 
Gestão de Risco Cambial e Operações de Câmbio de 
Renmimbi. Para controlo do cumprimento das directivas 
e normas e para identifi car e corrigir eventuais falhas, 
os Correios nomearam elementos do seu pessoal 
para executar auditorias internas aos procedimentos 
operacionais da CEP.
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在電子認證服務方面，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。

2012年，本局繼續透過多個工作小
組，執行各項常規或突擊的庫存與
現金點算、資產檢查，對庫存和資
產進行了有效監控。

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 Certifi cação foram efectuadas 
auditorias externas ao sistema e procedimentos dos 
Serviços de Certifi cação eSignTrust, por auditores 
independentes, assegurando a segurança do sistema e o 
rigor dos procedimentos operacionais.

A DSC tem por prática criar grupos de trabalho para 
proceder, regularmente e de forma aleatória, à contagem 
de existências e de numerário, e à verifi cação dos 
inventários, para um controlo efectivo sobre as existências 
e património, prática que manteve em 2012. 

As demonstrações fi nanceiras 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 profi ssionais 
internacionalmente reconhecidos, que permitem garantir 
que as contas são verdadeira e apropriadamente 
apresentadas.
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Síntese do 
Relatório Financeiro

財務報告概要

7

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41.09%；財務收益佔總
收益的29.79%，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；再其次是集郵及郵政產
品銷售收益，由於2012年期內有較
大的減幅，因此，其佔總收益的百
分比也下降至17.90%。

分析2012年郵政局的成本結構，其
中70.67%為人事開支，其主要原因
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
分的開支佔總開支16.31%，其次是
經營設備的攤折，約為8.75%。

Correios (sem CEP)

No ano de 2012, os proveitos principais da DSC 
continuaram a resultar da prestação de serviços postais, 
representando 41,09% do total dos proveitos; a receita 
de proveitos fi nanceiros correspondeu a 29,79% do 
total, incluindo rendimentos de imóveis, juros obtidos e 
rendimentos de participação de capital, seguindo-se os 
proveitos com a venda de produtos fi latélicos e postais 
que tiveram um maior declínio percentual no ano 2012, 
diminuindo até 17,90% do total dos proveitos. 

Analisando a estrutura dos gastos dos Correios em 2012, 
aproximadamente 70,67% foram custos com o pessoal. 
A razão principal prende-se com a actualização da tabela 
indiciária de vencimentos e com o aumento de benefícios 
de pessoal, factores que fi zeram aumentar os custos fi xos 
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 16,31% do total dos custos. 
Despesas com amortizações dos equipamentos de 
operações corresponderam a cerca de 8,75% do total 
dos custos.

30/11/2001 

公園與花園

Parques e Jardins 
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 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 fi nanceiras

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

總成本 Custos - Total

比率 / Percentagem

3.19%

16.31%

70.67%

0.43%

8.75%

0.06%

0.22%

0.37%

100.00%

費用結構表 Mapa de Estrutura de Despesas

 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 fi nanceiros

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

總收益 Proveitos - Total

比率 / Percentagem

17.90%

41.09%

4.55%

6.17%

29.79%

0.50%

100.00%

收益結構表 Mapa de Estrutura de Proveitos

郵政儲金局

2012年客戶存款餘額為10億1,400
萬元，與前一年比較，增加4%。

年新批出的貸款金額較上一年增
加約6%，而年末貸款餘額減去減值
準備為1億7,500萬元。

淨利息收入約為2,910萬元，淨費用
及 金收入為620萬元，經營支出則
約為1,430萬元。

2012年所錄得的盈餘為2,060萬
元，較2011年增加42%。

Caixa Económica Postal

Até fi nais de 2012, o total de depósitos captados pela CEP 
foi de cerca de 1.014 milhões de patacas, um aumento de 
4% em relação ao ano anterior.

O montante de novos empréstimos concedidos durante 
o ano de 2012 traduz um aumento de 6% relativamente 
ao ano anterior, e o montante, líquido de imparidade, 
mutuado em circulação, no fi nal do ano, era de cerca de 
175 milhões de patacas.

A margem fi nanceira e os resultados de serviços e de 
comissões foram, respectivamente, de 29,1 milhões e de 
6,2 milhões de patacas, sendo os custos de exploração 
de cerca de 14,30 milhões de patacas.

Os resultados de 2012, no valor de 20,60 milhões de patacas, 
traduzem um aumento de 42%, relativamente a 2011.
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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 Certifi cação

helpdesk@esigntrust.com
www.esigntrust.com

Informações Gerais

聯絡資料
通訊博物館
Museu das Comunicações 

info@macao.communications.museum

macao.communications.museum

集郵
Filatelia

philately@macaupost.gov.mo

https://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 電子郵政服務
Serviços Electrónicos Postais Seguros

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

8
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