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澳門郵政聯同國家郵政單位以中國郵政
代表身份出席參加萬國郵政聯盟的年
會，同時亦積極參與多個工作組會議。
我們和中國郵政機關共同成功開發一系
列電子系統，有效回應要求嚴格的用戶群體對快速和高效服務的需要。

經過多年努力，終於在去年的世界郵政日當天推出了以安全電子郵箱(SEPBox)作為工具的電
子郵件接收和發送平台。通過這個免費提供給所有居民使用的平台，即可經由郵政局接收和發
送「郵政電子掛號郵件」和「推廣e 」等訊息。

就推動電子簽名的應用，《粵澳兩地電子簽名證書互認的框架性意見》終於在2013年的第四
季度簽署，期盼更多的試點可以落實和應用。

在過去啟動的電子平台如電子認證和電子支付之外，又增加了電子認證郵戳、郵政電子掛號郵
件和安全電子郵箱。希望透過創新思維，緊貼新時代和客戶的特定需求，不斷推陳出新以及提
供更多元化和具競爭力之新式郵政服務。

除了在開發新式郵政服務的努力外，我們還積極地完善現有的實物投遞，當中包括強化櫃檯系
統的功能，擴大函件和包裹的追蹤能力；同時也加強對郵件處理的流程再造和投入大量資源對
人員作出培訓和整固。

擁有悠久歷史的郵政局，會繼續透過本局的通訊博物館推動科普工作，加強澳門和鄰近地區的
區域合作，為培養具科學興趣和認識的青少年而努力；同時亦會透過集郵文化鞏固人民的文化
氣質和人文科學。

正在這春意正濃的季節裡，萬物充滿生機之際，我們很快就迎來澳門郵政的第130年頭，在總
結2013年工作的同時也是思考澳門郵政在百年基業下的新目標和新夢想了！

劉惠明

郵政局
創新思維、服務多元

2014年2月
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Os Correios de Macau, integrados na Delegação 

da China juntamente com os Correios Nacionais da 

China, participam nos congressos da União Postal 

Universal e nos encontros dos seus grupos de 

trabalho. As duas Administrações Postais têm vindo a desenvolver uma série de sistemas electrónicos que permitem 

acompanhar, de forma efectiva, as necessidades de uma população utente cada vez mais exigente em termos de 

tempo e de efi cácia dos Serviços.

Após anos de esforço, estudo e testes, foi fi nalmente concretizado, no Dia Mundial dos Correios de 2013, o lançamento 

de uma plataforma de recepção e distribuição de Correio Electrónico, denominada Caixa Postal Electrónica Segura 

(SEPBox). Através deste suporte, disponibilizado gratuitamente a todos os cidadãos, passou a ser possível receber e 

enviar Correio Electrónico Registado Postal e eDirectmail, via Serviços dos Correios.

Para a promoção de assinatura electrónica, foram assinadas as “Propostas para o Enquadramento do Reconhecimento 

Mútuo dos Certifi cados de Assinatura Electrónica emitidos por Macau e Guangdong” no último trimestre de 2013. 

Esperamos que mais programas desta natureza venham a ser concretizados no futuro.

Com o Carimbo Postal Electrónico Certifi cado, o Correio Electrónico Registado Postal e a Caixa Postal Electrónica 

Segura, para além dos serviços de Certifi cação Electrónica e de e-payment, os Correios, com espírito inovador, 

lançaram novos, diversifi cados e competitivos serviços, em consonância com os novos tempos e as necessidades 

específi cas dos seus clientes.

Paralelamente à exploração de novos serviços postais, consolidámos a actual rede física de distribuição, com reforço 

de funcionalidades no sistema de balcões, ampliámos o sistema de “Track & Trace” à correspondência e encomendas, 

e procedemos também a uma reestruturação do fl uxo de tratamento de correio e a um maior investimento na formação 

e consolidação dos recursos humanos.

Os Correios promovem o acesso ao conhecimento científi co através do Museu das Comunicações, estreitando a 

cooperação regional, especialmente com as regiões vizinhas de Macau, para incentivar o gosto pelo conhecimento 

e o interesse dos jovens pela ciência. O Museu também consolida a formação e o interesse cultural dos cidadãos 

através do coleccionismo fi latélico.

Nesta estação da primavera, em que tudo está cheio de vida, celebramos os 130 anos dos Correios de Macau. É 

também o momento para fazermos o balanço do trabalho realizado em 2013, e para, consolidada a sua raiz centenária, 

pensarmos e ponderarmos os novos objectivos e expectativas para os Correios de Macau.

DSC
Espírito Inovador, 
Serviços Diversifi cados

 Derby W. M. Lau

Macau, Fevereiro de 2014
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行政委員會
Membros do Conselho de Administração

郵政局的最高管理機關是由局長、

副局長及廳長組成的行政委員會。

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 Directora, Subdirectores e Chefes de Departamento da 
Direcção dos Serviços de Correios 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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維也納國際集郵評獎 - 最美麗郵票 (第九位)

Exposição Filatélica Internacional de Viena - Selos Mais Belos (9.º lugar)

23/08/2012

牛郎織女

O Pastor e a Tecelã
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Introdução

引言 1
郵政局在提供傳統郵政服務的同
時，也不斷將業務多元化，並引進
新的經營概念。除了確保提供公共
郵政、郵票發行和金融服務外，更
進一步提供與傳統實體郵政服務擁
有相同安全性和可靠性的電子郵政
服務，以滿足越來越需要快速和高
效服務的社會需求。

提供郵政服務130年，為了不辜負
市民大 對我們多年的信任，本局
不斷自我鞭策，並訂立以下的抱
負、使命和信念。

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。

Os Serviços de Correios, em paralelo aos tradicionais 
serviços postais, têm vindo a diversifi car a sua actividade 
e a introduzir novos conceitos de operação. Não deixando 
de garantir o serviço público de correio, de emitir selos 
e de prestar serviços fi nanceiros, os Correios passaram 
também a prestar serviços electrónicos postais, com a 
mesma segurança e fi abilidade do convencional correio 
físico, indo, assim, ao encontro das necessidades de uma 
sociedade cada vez mais atenta a quem fornece serviços 
rápidos e efi cientes.

Para garantir e manter a confi ança conferida pela 
população, alicerçada em 130 anos de história de 
prestação de serviços, os Correios orientam a sua 
actividade tendo 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.
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Serviços

服務範疇 2
郵政局業務分為四大範疇：實物
及電子郵政、儲金服務、電子認
證服務和通訊博物館。2013年主
要活動是鞏固服務網絡，推展電
子郵政服務，以專業及具拼搏精
神的團隊，高效地向客戶提供優
質和多元化服務。

本局持續推動基礎設施現代化，
推出了電子郵政的基礎服務，實
施新工作方法，進行相關員工技
術培訓，提升了運營效率。

Repartida 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 – a actividade desenvolvida pelos Correios 
de Macau em 2013 focou-se na consolidação das redes 
de serviços, na expansão e desenvolvimento dos serviços 
postais electrónicos, na oferta de serviços qualifi cados 
e diversifi cados, prestados por uma equipa preparada 
tecnicamente e apostada em servir, de forma efi ciente, os 
seus clientes. 

Em 2013 foram desenvolvidos novos projectos que 
tornaram possível a modernização das suas infra-
estruturas, foram lançados novos serviços de suporte ao 
correio electrónico e reforçou-se a efi cácia operacional 
dos serviços, com a inclusão de novas metodologias de 
trabalho e consequente preparação técnica dos recursos 
humanos.
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2.1 郵務 2.1 Área Postal

新項目/研究計劃

繼續研發澳門郵政系統（MPS），
這是以國際郵政系統（IPS）為基
礎，按照自身規模和櫃檯自動化需
要而開發的新系統。

澳門郵政系統（MPS）在2013年已
運用在函件（包括掛號函件）和包
裹處理，計劃於2014年也應用在特
快專遞服務。 

郵政櫃檯自動化系統(CAS)整合了
國際郵政系統(IPS)和澳門郵政系統
(MPS)的郵件處理功能，按照項目
計劃，於第一階段開發了接收掛號
郵件、接收包裹、產品銷售、郵件
追蹤等前台服務功能和後台內部郵
件轉移功能，於2013年經過相關測
試和員工培訓後上線試用，初步實
現各項櫃檯服務的一體化處理。該
項目的第二階段除了優化第一階段
已上線使用的功能外，還加入多種
前台服務，當中包括接收特快專遞
郵件、繳費易(水電費、房屋稅或行
車稅)及郵政信箱等。以上各項服
務於2014年正式投入使用，同一個
櫃檯可以提供不同服務的目標已達
成，下一階段便會進一步完善後台
管理系統。
 
國際郵政系統(IPS)能建立和處理國
際標準的電子信息，透過電子交換
平台與多個郵政機構進行電子數據
交換(EDI)，將郵件追蹤的範圍擴
大，客戶能夠隨時在郵政局網頁查
看郵件抵達日期、行經路線等相關
信息。該系統於2013年已運用在包
裹處理，並於2014年初應用在特快
專遞服務。 

Novos Projectos/Estudos

A DSC continuou a desenvolver o Sistema Postal de 
Macau (MPS), adaptação do Sistema Postal Internacional 
(IPS) à pequena escala dos Correios de Macau, bem 
como o Sistema de Automatização dos Balcões.

Em 2013, este sistema de tratamento de correio 
(MPS) entrou em funcionamento efectivo nas áreas 
de Correspondência (incluindo Correio Registado) e 
Encomendas, estando em estudo a implementação e 
alargamento do sistema ao Correio Rápido-EMS para 
2014.

No âmbito da informatização da rede de balcões das 
Estações Postais, interligada com os sistemas IPS e MPS, 
para além das funções de processamento de objectos 
postais, foram desenvolvidas, para a primeira fase deste 
projecto, funções relacionadas com o atendimento público, 
como recepção de correio registado e encomendas, 
venda de produtos e “Acompanhamento” e “Localização” 
e ainda de transferência interna de objectos postais. 
Estes procedimentos entraram em 2013 numa primeira 
fase experimental, após testes e acções de formação aos 
funcionários que utilizam o sistema, completando, assim, 
a primeira fase do serviço integrado de balcões. Numa 
segunda fase, para além do melhoramento das funções 
encetadas na primeira fase, serão acrescentadas mais 
funções aos balcões da linha da frente, nomeadamente 
recepção de objectos postais EMS, serviço Pagamento 
Fácil (água, electricidade, rendas do Instituto de Habitação 
e de Imposto de Circulação), e também apartados 
postais, que entram formalmente em serviço em 2014, 
concretizando o objectivo de concentração de diferentes 
operações num mesmo balcão. A fase seguinte será a 
de melhoramento do sistema de gestão de operações 
internas.    
 
O IPS pode criar e processar mensagens electrónicas de 
normas internacionais e trocar dados electrónicos com 
outras administrações postais através de uma plataforma 
informática, sendo possível alargar o “Acompanhamento e 
Localização” (Track & Trace) para mais países. Os clientes 
podem pesquisar, no sítio electrónico da DSC, a qualquer 
momento, informações como data/hora da chegada do 
objecto postal ao destino e o trajecto geográfi co até ao 
destinatário. O IPS entrou em funcionamento efectivo 
para as encomendas em 2013, e para o Correio Rápido 
no início de 2014.

郵政基礎設施

因應人口稠密的新區出現，郵政局
計劃設置郵政設施來配合澳門人口
的發展。

仔郵政分局的修葺工程在2013仍
在進行，預計在2014年重新投入服
務，該多功能郵政分局設有郵政信
箱和展覽專區。在路環石排灣社屋
區設立的郵政分局於2013年11月中
旬開始裝修，將在2014年第二季投
入服務。
 
櫃檯網絡

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。除提供郵政服務外，還提
供便民的“繳費易”服務和匯款服
務。

2013年，所有郵政櫃檯引入自動櫃
檯系統並進行測試，於2014年初正
式使用，實現了在同一櫃檯處理函
件、包裹、特快專遞和售賣郵品等
服務的目標，提升了櫃檯服務的綜
合性。

本局還在碼頭郵政局增設貨幣兌換
專櫃，滿足往來旅客兌換的需要。

Infra-estruturas Postais

Os Correios de Macau, perante o aparecimento de novas 
zonas de grande concentração populacional, têm vindo a 
planear a instalação de infra-estruturas postais adaptadas 
à nova realidade demográfi ca de Macau.

Em 2013 estiveram em curso as obras de recuperação da 
antiga Estação da Taipa, estando prevista a sua abertura 
em 2014. Esta estação multifuncional será dotada de 
Caixas de Apartado e de uma Galeria de Exposições. 
As obras de adaptação do espaço onde será instalada a 
estação postal do bairro de habitação social de Seac Pai 
Van, Coloane, tiveram início em meados de Novembro de 
2013, estando prevista a entrada em funcionamento no 
segundo trimestre de 2014. 
 
Rede de Balcões/Rede de Atendimento

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. 
Aos balcões, além dos habituais serviços postais, são 
também prestados serviços de “pagamento fácil” e de 
transferência de fundos.

No corrente ano, foi introduzido e testado, em toda a rede 
de balcões, o Sistema Automático de Balcões. A entrada 
em funcionamento deste sistema está previsto para o início 
de 2014, podendo, num mesmo balcão, serem prestados 
serviços de correspondência, encomendas, objectos postais 
EMS, venda de produtos fi latélicos, elevando o grau de 
integração de funcionalidades no serviço/sistema de balcões. 

Os Correios instalaram também um balcão do serviço de 
câmbios na estação postal do Terminal Marítimo do Porto 
Exterior, para conveniência dos passageiros.   
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郵政日戳 

自回歸前更換郵政日戳後，經歷了
十四個年頭，設計精美的新一輪載
有時間的日戳也在2013年10月9日 
的世界郵政日 用。另外，還增設
了「截郵時間後接收」的郵資機宣
傳戳，以用作識別截郵時間前後投
寄的郵件。新郵政日戳及該郵資機
宣傳戳的使用有助監察派遞服務質
量指標的執行。

Marca do Dia

A marca do dia, utilizada durante 14 anos, desde antes 
do retorno de Macau à Pátria, foi substituída por uma 
nova marca do dia, com um design distinto que indica a 
hora de recepção do objecto postal. A partir do mesmo 
dia, um novo carimbo passou a ser usado nas máquinas 
de franquiar, identifi cando os objectos postais recebidos 
após a hora de aceitação - “Aceite Após o Horário de 
Aceitação”. O uso da nova marca e do novo carimbo veio 
facilitar a monitorização do cumprimento dos indicadores 
de qualidade para os serviços de distribuição. 

函件
 
2013年本地函件數量比前一年增加
2%，增幅是由於投遞商業信件、政
府機構和公共事業機構的信函增多
所致。

國際函件方面，出口國際平郵和國
際空郵分別錄得11%和4%的增幅,
另一方面，入口國際平郵減少3%，
但空郵則上升8%。出、入口函件的
主要國家及地區包括香港、中國內
地、台灣、葡萄牙、美國、英國、
新加坡、法國、加拿大、日本、澳
洲、比利時和馬來西亞等。

 Correspondência 

Em 2013, o volume de correspondência local foi 
maior do que no ano anterior, devido à distribuição de 
correspondência de empresas, de correspondência 
de serviços governamentais, instituições e empresas 
públicas. Registou-se, assim, um aumento de 2%, face 
a 2012.

Na correspondência internacional verifi cou-se, na corres-
pondência expedida via superfície e por via aérea, um 
aumento de 11% e 4%, respectivamente. Por outro 
lado, na correspondência internacional recebida via 
superfície foi registada uma descida de 3%, enquanto 
na correspondência recebida por via aérea se registou 
um aumento de 8%. A correspondência internacional 
expedida e recebida teve como principais destinos e 
origens os seguintes países e regiões: Hong Kong, China, 
Taiwan, Portugal, Estados Unidos da América, Reino 
Unido, Singapura, França, Canadá, Japão, Austrália, 
Bélgica e Malásia.
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掛號函件

本局於2013年引入萬國郵聯的國際
郵政系統（IPS）來處理出口和入
口的掛號函件。國際郵政系統的使
用標誌著郵政業務的新里程，透過
通用的資訊平台將郵政網絡相互連
接，使資料傳輸變得更快、更安全
和更清晰。

掛號函件方面，本地掛號函件錄得
31%的升幅，而出口國際平郵及空
郵，則分別上升了10%和1%；上
述本地及出口掛號函件的升幅是由
於各業主委員會和政府部門的使用
量有所上升的結果。入口國際平郵
及空郵方面，分別增加了10%和 
22%。 

Correio Registado

Em 2013 foi implementado o Sistema Postal Internacional 
(IPS) para tratamento de correio registado internacional, 
expedido e recebido. A entrada em funcionamento do IPS 
marca uma viragem nas operações postais, com a rede 
postal interligada através duma plataforma informática 
comum, que assegura maior rapidez, maior segurança e 
maior clareza na transmissão de dados.

A nível da correspondência registada, verifi cou-se um 
aumento de 31% na correspondência registada local. 
No correio registado expedido, por via superfície e por 
via aérea, verifi cou-se um aumento de 10% e de 1%, 
respectivamente, resultado do aumento de expedição de 
correspondência registada por parte de associações de 
proprietários/moradores de prédios residenciais e dos 
serviços e instituições do Governo. Na correspondência 
registada recebida via superfície e via aérea verifi cou-se 
um crescimento de 10% e 22%, respectivamente. 

包裹

電子商務普及使包裹入口數量不斷
增長，這是由於網購用戶期望所購
物品可以安全送達，而郵政局在保
障郵件安全方面素有信譽。

2013年包裹的出口數量比前一年
減少6％，入口數量則增加18％。
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 comércio electrónico tem conduzido a um aumento de 
importação de encomendas. Este facto deve-se aos seus 
utilizadores, ao comprarem online, terem a expectativa de 
que os seus artigos lhes são entregues em segurança, o 
que sabem os Correios poderem garantir de forma efi caz. 

No ano em análise registou-se uma diminuição de 6% 
nas encomendas expedidas e um aumento de 18% nas 
encomendas recebidas, 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.

特快專遞
   
本局的特快專遞服務獲頒2012年
度特快專遞服務合作表現獎 - “金
獎” (Gold Level) 及“2012年度最
佳客戶服務中心”獎狀。澳門郵政
的特快專遞服務已連續四年榮獲
“金獎”此國際殊榮，躋身為全球
最傑出郵政機構之一。

Correio Rápido – EMS

Os Correios de Macau receberam o “Prémio de Ouro 
2012 - EMS Cooperative Performance Award” e o “Prémio 
Melhor Centro de Atendimento ao Cliente de 2012”, pelos 
serviços prestados pelo Correio Rápido - EMS. Este é o 
quarto ano consecutivo em que a DSC recebe o Prémio 
de Ouro, sendo considerada uma das melhores entidades 
postais do mundo. Este prémio é atribuído anualmente pela 
Cooperativa do Serviço EMS para incentivar e destacar a 
qualidade da prestação dos Serviços de Correio Rápido. 
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推廣易

推廣易是本局提供予公司企業及政
府部門和機構宣傳其服務或商品的
解決方案。商戶只須告知潛在客戶
所在區域和大廈，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或樣
品。該項服務的主要客戶為政府部
門、零售、會展、廣告、餐飲酒店
業和非牟利組織。2014年政府施政
方針宣傳小冊是透過推廣易服務派
發的。 

隨著個人電腦及智能手機的普及，
越來越多市民具備接收電子信息的
條件。本局在2013年以現有「推廣
易」服務為基礎，推出名為「推廣
ｅ」的電子直函服務，為各大、小
企業的宣傳提供更具效率的電子派
遞方式。 

通過「推廣ｅ」服務，可將企業的
產品或服務宣傳訊息寄送給「安全
電子郵箱」的用戶，而「安全電子
郵箱」則是本局免費提供予市民使
用的。企業和部門可以圖像方式將
其宣傳資料傳送到上述電子郵箱，
免除印刷和運輸費用，降低宣傳成
本和紙張使用，是環保的宣傳方
案。除了這些優點，企業還可以通
過互聯網看到已成功發送的電子
信息數量，隨時管理更新其宣傳工
作。

Direct Mail

O serviço de Direct Mail é uma solução oferecida 
pelos Correios de Macau a empresas, organizações e 
departamentos do Governo para publicidade e promoção 
de produtos e serviços, sem necessidade de referirem 
endereços, somente indicando as zonas ou edifícios 
onde se situam os seus potenciais consumidores. Os 
Correios fazem a distribuição de panfl etos e amostras 
de produtos com a maior efi ciência e rapidez, cobrando 
uma taxa muito competitiva. Os principais utilizadores 
do serviço Direct Mail foram serviços públicos, sector 
de retalho, de exposições, publicidade, restauração e 
hotelaria, bem como associações sem fi ns lucrativos. 
Este ano, o Direct Mail esteve particularmente activo 
com a entrega de Folhetos sobre as Linhas de Acção 
Governativa 2014.

Com a generalização do uso do computador e de 
telemóveis inteligentes, cada vez mais pessoas têm 
condições para receber mensagens electrónicas. Com 
base no serviço Direct Mail, os Correios lançaram em 
2013 o serviço “eDirectMail” (eDM), uma aplicação efi caz 
para distribuição electrónica de publicidade de grandes e 
pequenas empresas. 

Através do serviço eDM é possível enviar informações 
promocionais de produtos e/ou serviços aos utilizadores 
da SEPBox, plataforma disponibilizada gratuitamente a 
todos os cidadãos pelos Correios de Macau. As empresas 
e serviços podem enviar as suas promoções, em formato 
de imagem, aos utilizadores da caixa electrónica, sem 
quaisquer encargos de impressão e transporte, reduzindo 
os custos da divulgação e o uso de papel, sendo uma 
solução amiga do ambiente. Além destas vantagens, as 
empresas podem ainda consultar, através da Internet, 
a quantidade de mensagens electrónicas distribuídas 
com êxito, actualizando e controlando o processo de 
divulgação.

Entre todas as autoridades postais de pequena escala, 
os Correios de Macau foram também premiados, pela 
primeira vez, como “Melhor Centro de Atendimento ao 
Cliente de 2012”.

Em 2013, o tráfego de objectos de Correio Rápido 
registou um aumento de 5% nos objectos expedidos, e 
um aumento de 12,6% 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 200 países e regiões.

這是萬國郵政聯盟每年頒發一次的
獎項，目的是鼓勵及表揚郵政機關
提供優質特快專遞服務。此外，本
局特快專遞服務還首度被票選為小
型團體組別的“2012年度最佳客戶
服務中心”。

2013年，特快專遞出口郵件數量為
錄得5%的增幅；入口郵件數量為亦
較前一年增加12.6%。
 
特快專遞服務2013年的郵件主要目
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200個
國家和地區。

局長代表澳門郵政接受由萬國郵政聯盟總局長頒發的「2012年度特快專遞服務合作表現獎 – 金獎」以及「2012年度最佳客戶服務中心」獎狀
A Directora dos Correios de Macau recebeu do director-geral da UPU o prémio “EMS Cooperative Performance Award – Prémio de Ouro” 
e o certifi cado de “Melhor Centro de Atendimento ao Cliente em 2012”
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禮品專遞服務

本局於農曆新年及中秋節期間，以
服務市民需求為先，推出禮品專遞
服務。這是一項粵、港、澳市場的
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 Distribuição de Prendas

Os Correios, por ocasião das Festividades do Ano 
Novo Lunar e do Bolo Lunar, facultaram o Serviço de 
Distribuição de Prendas, indo ao encontro dos interesses 
e necessidades dos cidadãos. O Serviço de Prendas é 
um serviço de comércio electrónico para Macau, Cantão 
e Hong Kong, baseado no conceito “Balcão Único”(One 
Stop). Através da página electrónica dos Correios, os 
interessados podem seleccionar, de uma lista disponível 
para cada ocasião, os produtos pretendidos, poupando 
tempo na compra, na embalagem e no envio. 

集郵 

在2013年，本局之郵品在國際集郵
評獎中再次獲獎。參選本次維也納
國際集郵評獎的為2012年發行的郵
票，共有70個國家和地區參加，結
果澳門郵政於2012年8月23日發行
的「傳說與神話十 – 牛郎織女」小
型張躋身前十名，獲得2012年度第
九名的殊榮，澳門郵票的品質、設
計及選題再一次獲得肯定。

澳門郵政在國際集郵比賽中，是特
區創意文化的形象代表，故本局非
常嚴格挑選發行的題材，多以中國
文化、澳門本土文化題材作為郵品
主題，而且還十分注重郵票質量的
控制，採用現代化的技術來印製
郵票，我們按郵票題材來挑選合適
的郵票設計師，這種嚴格把關的做
法不但是為報答長期支持的集郵客
戶，還為澳門郵票在國際郵票評獎
中贏得佳譽。

本局在2013年共參加以下三項國際
郵展：澳洲2013世界郵票展覽會、
泰國2013世界郵票展覽會和(第一
屆)中國國際集藏文化博覽會。

在澳洲墨爾本舉行的澳洲世界郵票
展有90個展商參加，展會中以中國
及澳門文化為主題的澳門郵品最受
歡迎。

在泰國世界郵票展覽期間，共有30
個國家和地區的代表參加了萬國郵
政聯盟舉辦的集郵工作坊，討論多
項集郵議題。本局局長應邀作為講
者之一，與在場人士分享澳門郵票
贏得集郵人士青睞的經驗。

在北京舉辦之(第一屆)中國國際集
藏文化博覽會共有來自50多個國家
和地區郵票展銷，除了集郵和藏品
的活動外，亦舉辦了一場名為「集
郵文化產業發展論壇」，澳門郵政
亦有派代表參與。

Filatelia

Na área da Filatelia, o ano de 2013 fi cou marcado pela 
atribuição de mais um prémio internacional a uma das 
emissões dos Correios de Macau. Selos de setenta países e 
regiões, emitidos no ano de 2012, estiveram em competição 
na prestigiada Exposição Filatélica Internacional de Viena, 
WIPA. O bloco da série “Lendas e Mitos – O Pastor e a 
Tecelã”, emitido pelos Correios de Macau em 23 de Agosto 
de 2012, fi cou no Top 10 deste prestigiado evento, sendo-
lhe atribuído o nono lugar. Mais uma vez as emissões 
fi latélicas dos Correios de Macau foram reconhecidas pelo 
seu design, qualidade e tema tratado.

Os Correios de Macau, por representarem a imagem da 
RAEM e dos seus criativos nestes eventos internacionais, 
emprestam a maior atenção à selecção dos temas e ao 
controlo da qualidade dos produtos, investindo no uso 
de modernas e inovadoras técnicas de impressão. Dada 
a responsabilidade que também arcam perante os seus 
indefectíveis coleccionadores, os Correios assumem 
ainda uma escolha ponderada dos designers em 
função das temáticas das emissões, preferencialmente 
ligadas à cultura local e chinesa. Esta política criteriosa 
tem contribuído para o prestígio de Macau nas Feiras e 
Exposições Filatélicas onde se apresenta.

Em 2013, os Correios de Macau fi zeram-se representar 
em três eventos fi latélicos internacionais. Estiveram na 
Exposição Filatélica Mundial Austrália 2013, na Exposição 
Mundial de Filatelia, Tailândia 2013 e na Exposição 
Internacional de Coleccionismo da China (1ª. Edição).

Na Exposição que teve lugar em Melbourne, Austrália, com 
a participação de noventa expositores, os selos temáticos 
mais apreciados pelos visitantes foram os ligados à cultura 
de Macau e da China. 

Em paralelo à Exposição Filatélica da Tailândia teve 
lugar um workshop sobre fi latelia, que contou com 
representantes de 30 países e regiões, realizado pela 
União Postal Universal, onde foram debatidos diversos 
temas de interesse para o sector. A directora dos Correios 
de Macau foi uma das intervenientes, partilhando com 
os presentes as razões dos selos de Macau serem tão 
procurados pelos coleccionadores.

Durante a 1.a edição da Exposição Internacional de 
Coleccionismo da China, que teve lugar em Pequim 
reunindo produtos de mais de 50 países e regiões, 
foram realizadas diversas actividades ligadas à fi latelia 
e ao coleccionismo, bem como um “Fórum sobre 
Desenvolvimento da Indústria de Coleccionismo Filatélico”, 
de que os Correios de Macau tomaram parte. 
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2013年共發行以下14套郵票:

- 蛇年
- 澳門中華總商會百周年
- 中國內地景觀 五
- 澳門基本法頒佈二十周年
- 消防局成立一百三十周年
-「蛇年」郵資標籤
- 博物館和收藏品 三 – 澳門博物館
- 哪吒信俗
- 文學與人物 – 三國演義 二
- 澳門街道 二
- 聖誕節 (與格陵蘭郵政聯合發行)
- 澳門中國書畫前輩名家
- 第60屆澳門格蘭披治大賽車
- 澳門 – 歐盟貿易和合作協議
  二十周年
 

上述14套郵品當中，有四套在發行
後很短的時間內便售罄。分別為「
蛇年」、「文學與人物 – 三國演義
二」、「澳門中國書畫前輩名家」
，以及「蛇年」郵資標籤。郵資標
籤熱賣的情況不單出現在「蛇年」
的發行，連2008年發行的「世界遺
產」郵資標籤也迅速售罄，需要再
版印製。由於郵資標籤深受集郵者
喜愛，本局計劃每年均以生肖為題
發行郵資標籤。

「聖誕節」為澳門特區成立後的第
一個此類主題郵品，由澳門郵政與
格陵蘭郵政聯合發行，並推出同主
題郵摺，內載兩地郵政獨立發行的
郵票各一套。

Os Correios de Macau, no ano de 2013, lançaram 14 
emissões de selos:

- Ano Lunar da Cobra
- Centenário da Associação Comercial de Macau
- Vistas Cénicas do Continente V
- 20.° Aniversário da Promulgação da Lei Básica de Macau
- 130.° Aniversário do Estabelecimento do Corpo de      
   Bombeiros
- Ano Lunar da Cobra (Etiqueta Postal)
- Museus e Peças Museológicas III – Museu de Macau
- Crenças e Costumes - Na Tcha
- Literatura e Personagens Literárias - O Romance dos   
  Três Reinos II
- Ruas de Macau II
- Natal (emissão conjunta com os Correios da Gronelândia)
- Caligrafi a e Pintura Chinesa – Artistas Ilustres de Macau
- 60.° Grande Prémio de Macau
- 20.° Aniversário do Acordo Comercial e de Cooperação    
   Macau-União Europeia

Destas 14 emissões, quatro esgotaram num curto espaço 
de tempo. Foram elas as emissões comemorativas “Ano 
Lunar da Cobra”, “Literatura e Personagens Literárias – O 
Romance dos Três Reinos II”, “Caligrafi a e Pintura Chinesa 
– Artistas Ilustres de Macau” e a etiqueta postal “Ano Lunar 
da Cobra”. A grande procura da etiqueta postal “Ano Lunar 
da Cobra”, e não apenas desta, provocou o esgotamento 
dos stocks. As etiquetas “Património Mundial”, lançadas 
no ano 2008, também vieram a esgotar, tendo os Correios 
procedido à sua reimpressão. Dado o êxito que mereceu 
junto da população, os Correios estão a considerar 
imprimir todos os anos uma etiqueta postal dedicada ao 
signo lunar regente.

A emissão “Natal” foi a primeira dedicada a este tema 
desde o estabelecimento da RAEM, tendo sido emitida 
conjuntamente com os Correios da Gronelândia. Na 
mesma ocasião foi lançada uma carteira temática com os 
selos das duas administrações postais. 

郵票發行 - 2013
Emissões Filatélicas - 2013

本局每年都與郵票設計師聚會，進行建設性的交流
Os Correios promovem anualmente um encontro com os designers fi latélicos, ocasião para um produtivo convívio
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值得一提的是，「慶賀」個性化郵
票自2008年首次發行以來深受歡
迎，已再版五次。這些郵票設計獨
特，可印上自選的照片或圖像，製
作成獨一無二的專屬郵票，郵寄給
本地或海外的收件人，幫助公司企
業、社團機構在紀念某特殊活動、
日子或事件的同時，也達到宣傳與
永久留存的效果。此外，還有個人
選用「慶賀」個性化郵票服務。

除了郵票，本局在2013年還推出其
他郵品，主要包括載有2012年所有
郵品的2012年年冊、「澳門格蘭披
治大賽車」專題郵摺 (內含第50屆
和第60屆澳門格蘭披治大賽車兩套
郵品)，並於「哪吒信俗」發行時推
出「澳門非物質文化遺產」專題郵
摺(內含三套澳門非物質文化遺產郵
品)。此外，還有「蛇年」、「聖誕
節」和「澳門中國書畫前輩名家」
等主題的專題郵摺。

2013年也發行了「澳門郵品目錄 
VI」，收錄了2011年至2012年發
行的所有郵品及相關技術資料。此
外，也如往年一樣，發行2012年澳
門郵票貼票頁。

Também de realçar o sucesso que a emissão Selos 
Personalizados “Celebração” tem vindo a alcançar junto 
do público em geral. Desde a sua primeira impressão, 
em 2008, estes selos já sofreram cinco reimpressões. 
Através destes selos, com um design que torna possível 
a integração de uma fotografi a ou imagem personalizada, 
muitas empresas e organizações, tanto privadas como 
públicas, têm assinalado eventos, datas e efemérides, 
perpetuando e divulgando desta forma a sua imagem, 
tanto local como mundialmente, onde estiverem os 
destinatários da sua correspondência. Também pessoas 
particulares têm procurado este produto. 

Para além dos selos, os Correios lançaram ao longo de 
2013 outros produtos fi latélicos. Destes, destacam-se a 
Carteira Anual 2012, reunindo as emissões desse ano, 
e as Carteiras Temáticas “Grande Prémio de Macau”, 
com selos comemorativos do 50.o e 60.o aniversário 
deste evento desportivo, e “Património Cultural Imaterial 
de Macau”, publicada aquando do lançamento da 
emissão “Crenças e Costumes – Na Tcha”, e que reúne 
três emissões dedicadas ao património de Macau 
classifi cado como intangível. A estas carteiras, juntaram-
se as Carteiras de Selos “Ano Lunar da Cobra”, “Natal” e 
“Caligrafi a e Pintura Chinesa – Artistas Ilustres de Macau”.

Os Correios de Macau publicaram também o Catálogo 
Filatélico de Macau VI, reproduzindo o conjunto de 
produtos fi latélicos emitidos nos anos de 2011 e 2012, 
acompanhados das respectivas especifi cações técnicas. 
A exemplo de anos anteriores, foram também impressas 
Folhas do Álbum Filatélico de Macau 2012.

Foram, ainda, emitidos cartões de porte pago de Natal e 
Ano Novo Lunar, bem como dois conjuntos de bilhetes-
postais, um dedicado ao “Edifício-Sede dos Correios de 
Macau”, também de porte pago, e outro à nova “Marca do 
Dia” passada a usar por estes serviços.

Por encomenda da Associação Comercial de Macau, 
os Correios produziram uma Carteira Especial para 
esta instituição. Trata-se de uma lembrança exclusiva 
usando produtos fi latélicos. A DSC presta este serviço 
a empresas, associações e outras organizações que 
pretendam oferecer algo original e personalizado. 

Os Correios proporcionam também 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. 

Em 2013, foram emitidos 20 Carimbos Comemorativos, 
entre os quais se assinalam:
 
- 129.° Aniversário dos Correios
- 15.° Aniversário do Estabelecimento do Centro de     
   Arbitragem de Confl itos de Consumo
- Dia Mundial da Árvore
- Dia Internacional dos Museus
- Dia do Início da Campanha Eleitoral para as Eleições da  
  Assembleia Legislativa de 2013
- Celebração do Dia do Professor 2013
- 60.° Grande Prémio de Macau
- Exposição Filatélica Conjunta de Macau, Hong Kong e  
   Guangzhou
 

除了發行郵資已付聖誕卡及賀年
卡，還發行了「澳門郵政總局大
樓」郵資已付明信片及為紀念新
款郵政日戳 用而發行的「郵政日
戳」明信片。

應澳門中華總商會之要求，為該會
特別製作郵摺，作為其專屬的郵票
紀念品。此項服務專為有意饋贈獨
特個性化紀念品之公司、機構和社
團而設。

對於有意舉行紀念或慶祝活動的機
構和社團，本局也可提供紀念封或
明信片紀念郵戳蓋銷服務。 

在2013年，共發行了20個紀念郵
戳，主要有：
 
- 郵政局壹佰貳拾玖週年
- 消費爭議仲裁中心成立十五週年
- 世界植樹日
- 國際博物館日
- 2013立法會選舉宣傳啟動日
- 慶祝教師節 2013
- 第60屆澳門格蘭披治大賽車
- 澳門•香港•廣州聯合郵展
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紀念郵戳 - 2013
Carimbos Comemorativos - 2013

13/09/2001

澳門街市

Mercados de Macau
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安 電子郵政

安 電子郵政方面，在2013年正式
推出「安全電子郵箱」、「郵政電
子掛號郵件」、「郵政電子郵件」
和「推廣ｅ」等多項服務。這些將
傳統郵政服務電子化的新服務，開
創電子方式的新型郵政通訊，用戶
還可一如既往得到如實物郵件一樣
的服務保障。

透過第18 6 / 2 0 1 3號行政長官批
示，設立了由郵政局提供的「郵政
電子掛號郵件」公共服務，使用安
全資訊方式，產生寄送及送達的證
明。該服務證實寄件人、收件人、
來源地的指定經營人和目的地的指
定經營人之真實性；電子訊息的寄
送、轉寄、送達、未送達、拒絕接
收和過期以及相關的日期及時間；
電子訊息的完整性和保密性。郵政
電子掛號郵件相等於傳統的附加收
件回執的掛號函件，通過具備多項
功能的「安全電子郵箱」，便可使
用到這項服務。

「安全電子郵箱」是「郵政電子掛
號郵件」服務的重要基礎設施，提
供用戶方便和安全接收電子郵件的
渠道。「安全電子郵箱」具備多項
郵件管理功能，除了可安全、有效
率地接收政府資訊、電子帳單及自
選電子訂閱訊息之外，也可防止接
收垃圾電郵。

郵政局的目標是向本地所有市民與
企業免費提供一個安全電子郵箱，
使其可以安全地接收電子郵件。同
時，為方便用戶登記和啟動安全電
子郵箱，也在各郵政分局設立電子
郵務資訊亭，用戶可用澳門居民身
份證自助登記。

於2013年完成「安全電子郵箱」的
內部測試，之後邀請25個政府部門
及商業機構參加外部試用。

Serviços Electrónicos Postais Seguros (SEPS)

No âmbito dos Serviços Electrónicos Postais Seguros 
(SEPS), o ano de 2013 fi cou indelevelmente marcado pelo 
lançamento ofi cial da Caixa Postal Electrónica Segura 
(SEPBox) e dos serviços Correio Electrónico Registado 
Postal (CERP), Correio Electrónico Postal (CEP) e eDM 
(Direct Mail electrónico). Estes novos serviços electrónicos, 
baseados em conceitos do correio tradicional, abrem 
uma nova fase na comunicação postal por via electrónica, 
oferecendo ao utilizador as mesmas garantias que estava 
habituado a depositar no correio físico.

Através do Despacho do Chefe do Executivo N.o 
186/2013, foi criado o serviço público de Correio 
Electrónico Registado Postal, serviço prestado pelos 
Correios de Macau e que utiliza meio informáticos 
seguros, com produção de prova do envio e da entrega. 
Este serviço atesta a autenticidade do remetente, do 
destinatário, e dos operadores designados de origem 
e de destino, o envio, reencaminhamento, entrega, não 
entrega, rejeição e expiração da mensagem electrónica, 
bem como as respectivas datas e horas, e a integridade 
e confi dencialidade das mensagens electrónicas. Este 
serviço corresponde ao de correspondência registada 
com aviso de recepção do correio tradicional. O serviço 
público de Correio Electrónico Registado Postal é utilizado 
através da aplicação SEPBox, à qual estão ligadas várias 
funcionalidades.

A SEPBox é uma infra-estrutura fundamental para os 
serviços de Correio Electrónico Registado Postal, onde 
o utilizador pode receber o seu correio em formato 
digital de forma cómoda e, fundamentalmente, com 
toda a segurança. A SEPBox disponibiliza ainda um 
conjunto de funcionalidades que possibilita a gestão 
do correio, evitando correio electrónico indesejado. É 
agora possível receber, através da SEPBox, notifi cações 
ofi ciais de Serviços Públicos, facturas electrónicas e 
correio relativo a subscrições electrónicas, de forma 
segura e efi ciente.

O objectivo dos Correios de Macau, ao disponibilizar 
gratuitamente uma SEPBox a todos os cidadãos e 
empresas, é que todos possam receber de forma segura 
o correio electrónico que lhes é destinado. Para facilitar o 
registo e activação da SEPBox, os serviços conceberam 
e criaram quiosques electrónicos postais onde os 
utilizadores, fazendo uso do BIR, podem por si mesmos 
proceder a estas operações. Estes quiosques encontram-
se instalados nas estações postais.

本局除了推出「安全電子郵箱」和
「郵政電子掛號郵件」，也開發其
他相關應用程式，例如「安全電子
郵箱」的手機版 (IOS和Android系
統)，方便用戶使用「郵政電子掛號
郵件」、「郵政電子郵件」和「推
廣ｅ」等相關服務。

萬國郵政聯盟(UPU)是第一個獲
得頂級域名的聯合國組織，域名
為.post。此頂級域名可供全球各地
的郵政機構使用，不僅易於識別，
且增強公眾對該等服務之安全性及
可靠度的信心。

.post域名旨在整合實體郵政、金融
及電子郵政三大網絡，從而促進電
子商務、電子金融以及電子政務。
於該平台開拓的國際電子郵政服務
將具備互操作性並符合萬國郵聯標
準，更有利於各郵政機構開拓新的
服務及市場。

本局於 2 0 1 3 年設立了亞洲首
個.post域名：http://seps.correios.
mo.post，並用於安全電子郵政服
務，該服務在亞洲也是首次推出。

Os Correios concluíram a fase de testes internos da 
SEPBox em 2013, tendo enviado convite a vinte e cinco 
serviços do Governo e instituições comerciais para 
participarem na fase experimental de uso externo.

Os Correios de Macau, para além do lançamento da SEPBox 
e CERP, desenvolveram outros projectos relacionados, 
como aplicações móveis (IOS e Android) para a SEPBox, 
permitindo o acesso ao CERP, CEP e eDM.

A União Postal Universal (UPU) é a primeira organização 
das Nações Unidas a possuir um domínio patrocinado 
de alto nível, o Domínio “dot Post” (.post). Este domínio 
permite desenvolver “portais” facilmente identifi cados 
em todo o mundo como operados pelos “Correios”, 
signifi cando garantia de segurança e fi abilidade.

O domínio “.post” visa o desenvolvimento estratégico 
de  integração da rede postal na sua tripla dimensão - 
física, fi nanceira e electrónica - , permitindo e facilitando 
a promoção do comércio electrónico, as transacções 
fi nanceiras electrónicas e o governo electrónico. Os 
serviços postais electrónicos internacionais desenvolvidos 
nesta plataforma serão equipados com interoperabilidade 
e compliance, em conformidade com as normas da UPU, 
apoiando as autoridades postais na exploração de novas 
fontes de receita e mercados.

Neste sentido, os Correios de Macau produziram, em 
2013, o seu domínio http://seps.correios.mo.post, sendo 
o primeiro “.post” disponível na Ásia. Este está integrado 
nos Serviços Electrónicos Postais Seguros dos Correios de 
Macau, o primeiro a lançar este tipo de serviços na Ásia. 
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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。在會
計方面，儲金局採用國際財務報告
準則。

除了提供個人貸款、存款、國際匯
款及電子支付平台等服務之外，
儲金局也因應遊客和本澳居民出訪
數量增加的需要，加強了外幣兌換
服務。此外，在完成相關準備工作
後，儲金局2013年正式加入即時支
付清算系統（RTGS）。

儲金局的接待櫃檯將進駐面對新馬
路的郵政總局大堂內，期望在更便
捷和人流更暢旺的地點為市民和遊
客服務。相關的裝修工程於2013年
開展，預期可於2014年遷入。

2.2  Caixa Económica Postal (CEP)

A Caixa Económica Postal, instituição de crédito 
regulada pelo Regime Jurídico do Sistema Financeiro, 
é 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. No âmbito contabilístico, a CEP adopta  
as Normas Internacionais de Relato Financeiro.

A CEP, além da concessão de empréstimos individuais, 
aceitação de depósitos, serviços de Transferência 
Internacional de Fundos e desenvolvimento da Plataforma 
de Pagamento Electrónico, passou a prestar um serviço 
de Câmbios mais forte, devido à cada vez maior afl uência 
de visitantes a Macau e ao elevado número de residentes a 
sair para o estrangeiro. No ano de 2013, após a respectiva 
preparação de adesão, a Caixa Económica Postal passou 
a participar, efectivamente, no sistema bancário RTGS 
(Real Time Gross Settlement System).

Apostada na prestação de melhores serviços aos 
cidadãos e aos turistas que visitam Macau, a CEP decidiu 
concentrar os seus serviços de atendimento num espaço 
de maior acessibilidade e visibilidade. Assim, este ano, 
deu arranque às obras de remodelação de um novo 
espaço na Estação Central dos Correios, na Avenida de 
Almeida Ribeiro, estando prevista para 2014 a mudança 
efectiva de instalações.



D.S.C. - Relatório Anual 2013郵政局年度報告2013 D.S.C. - Relatório Anual 2013郵政局年度報告201342 43

貸款

2 0 1 3年儲金局新批貸款數量比
前一年減少6.58%，金額則增加
6.03%。批出貸款共有1804單，總
金額為2億500萬元。

國際匯款

儲金局與西聯財務服務合作提供國
際匯款服務，通過先進資訊科技和
全球櫃檯網絡，可將款項安全快捷
地匯至200多個國家或地區。

因 來 澳 居 住 的 外 國 人 越 來 越
多，2013年的匯款交易數量和交易
金額均有近10%的增長。

Empréstimos

Em 2013, o número de novos empréstimos concedidos pela 
CEP diminuiu 6,58%, apesar do montante disponibilizado 
ter sofrido um aumento de 6,03%, comparativamente ao 
ano anterior. No ano de 2013 foram concedidos 1804 
empréstimos, no valor total de 205 milhões de patacas.

Transferência Internacional de Fundos 

A CEP, em conjunto com a Western Union, presta o 
serviço de Transferência Internacional de Fundos. O 
dinheiro, através da utilização de modernas tecnologias 
informáticas e de uma rede mundial de balcões, é 
transferido com segurança e rapidez para mais de 200 
países ou regiões.

No ano em análise verifi cou-se um aumento de cerca de 
10% no número e valor das transferências de fundos, que 
se calcula estar relacionado com um maior número de 
cidadãos estrangeiros a residir em Macau. 

電子支付平台

電子支付平台是為配合電子政務的
政策而建立，讓市民可以透過電子
方式辦理與政府部門相關的手續。
除了政府部門外，2013年起私營
機構也可使用儲金局的平台，且除
了原有的桌面版外，也增設了手機
版，讓市民享受更多便捷服務。

除信用卡和中國銀聯卡之外，電子
支付平台在2013年也開始接受其
他種類的支付卡。2013年，電子
支付平台共錄得88,700單交易，比
2012年增加21.23%。    

貨幣兌換

因應來訪澳門的世界各地遊客數量
持續增加，儲金局加強了外幣兌換
服務。2013年，在外港碼頭郵政分
局開設貨幣兌換專門櫃檯，此專門
櫃檯啟用後，兌換交易量增加三倍
以上。於2014年，隨著儲金局的對
外服務場所遷入總局大堂內，將提
供一星期七天的兌換服務，此舉不
但方便了更多市民和遊客，也實現
了在同一地點提供郵政和金融服務
的目標。 

Plataforma de Pagamento Electrónico

A Plataforma de Pagamento Electrónico, criada para 
apoio à política de governo electrónico, permite aos 
cidadãos resolver electronicamente várias formalidades 
na sua relação com departamentos governamentais. Em 
2013, a Caixa Económica Postal decidiu alargar também 
esta plataforma a entidades privadas, para além dos 
organismos públicos, prestando este serviço não só via 
internet mas ainda através de telemóveis inteligentes, 
facultando, assim, mais serviços de conveniência aos 
cidadãos.
    
Também este ano a CEP passou a aceitar outros cartões 
de pagamento, para além dos cartões de crédito Visa e 
China Union Pay. O número de utilizações efectuadas 
em 2013 foi de 88.700, representando um aumento de 
21,23%, relativamente ao ano anterior.

Câmbios

Com o constante aumento do número de pessoas das 
mais diversas proveniências a visitar Macau, a CEP 
decidiu reforçar o seu Serviço de Câmbios.  Em 2013 a 
CEP abriu um balcão específi co para câmbios na Estação 
do Terminal Marítimo do Porto Exterior, tendo o número de 
transacções aumentado mais de 300%, com a abertura 
deste balcão. Em 2014, os balcões de atendimento público 
da CEP vão ser mudados para dentro da Estação Central 
dos Correios, com prestação de serviço de câmbios nos 
7 dias da semana, para maior facilidade dos cidadãos 
e turistas e também para concretização do objectivo de 
prestação de serviços postais e fi nanceiros no mesmo 
local.  



D.S.C. - Relatório Anual 2013郵政局年度報告2013 D.S.C. - Relatório Anual 2013郵政局年度報告201344 45

30/07/2003 

昔日生活風情    

Cenas da Vida Quotidiana do Passado

2.3 電子認證服務

在2013年，繼續向企業、銀行、
醫療機構和政府部門推廣電子認證
簽署伺服器方案，展示該系統之優
點，採用這簽署方案的政府部門增
多了兩個。

開發環保新科技、免除紙張的使用
一直是電子認證服務的努力方向，
尤其是注重擴展不同的應用系統，
使行政程序更流暢。在採用具備電
子簽名功能且可免除紙張的系統之
後，機構可以更安全和合法地處理
日常工作。
 
在2013年，按不同工作流程的
要求，加強了電子工作流程系統 
eWorkflow。將eLeave和eForm兩
個應用系統整合，使這兩個過去獨
立的電子簽名應用系統變成同一個
系統內的不同模組，優化了系統功
能，允許用戶根據自己的實際需求
選擇不同的功能模組。

在2013年，添置了新的伺服器，將
電子認證服務的系統升級。

2.3 Serviços de Certifi cação

Ao longo do ano de 2013, os Serviços de Certifi cação 
deram continuidade à promoção da solução de servidor 
eSignTrust de assinatura electrónica, indo directamente 
junto de empresas, bancos, instituições de saúde e 
departamentos do Governo, demonstrar as vantagens 
deste sistema. Dois novos serviços adoptaram esta 
tecnologia.

O empenho em desenvolver tecnologias amigas do 
ambiente, sem recurso ao uso de papel, continua a ser um 
dos motores do trabalho da área de Certifi cação Electrónica 
dos Correios de Macau, em especial no alargamento e 
diversifi cação de aplicações electrónicas que permitem 
a fl uidez dos processos burocráticos. Fazendo uso de 
aplicações que prescindem do uso de papel e equipadas 
com recursos de assinatura electrónica, as instituições 
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.
 
Em 2013 foram intensifi cadas as aplicações eWorkFlow, 
com o desenvolvimento de diferentes requerimentos 
electrónicos. Foi feita a integração dos sistemas eLeave 
e eForm, possibilitando que os sistemas de assinatura 
electrónica, independentes no passado, estejam agora 
completamente integrados em módulos, optimizando a 
funcionalidade do sistema e permitindo que os utilizadores 
façam a sua escolha de acordo com as reais necessidades 
dos diferentes módulos funcionais.

Em 2013, os Serviços eSignTrust procederam ao upgrade 
do seu sistema com a aquisição de novos servidores.
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通訊博物館的各項活動
Actividades no Museu das Comunicações 

2.4 通訊博物館

通訊博物館於2006年 用，為一所
針對各類訪客而設立的科學互動式
博物館，通過兩個展廳的一系列郵
政、集郵及電訊科學領域的活動和
演示來引發參觀者的興趣。

在 郵 政 與 集 郵 活 動 項 目 方
面，2013-2014學年期間共提供了
31個專題導覽和4個工作坊，對象
以學生為主。在電訊展覽項目方面
則舉辦了6個專題導覽、7項科學示
範專場、21個趣味工作坊和11項電
子課程。這些活動針對不同年齡層
和不同學校的參加者，從不同的角
度喚起對科學知識的興趣。

2013年也舉辦了郵票節，主題為
「童夢方寸間」，這項展覽由2013
年10月至2014年1月，以「世界兒
童」、「夢想樂園」、「童玩無限
FUN」為題材展示了來自不同國家
的郵票。郵票節為博物館的臨時展
覽項目，內容還有針對團體、家庭
和遊客的工作坊與互動活動。

2.4 Museu das Comunicações

O Museu das Comunicações, inaugurado em 2006, é um 
museu científi co e interactivo dirigido a diferentes públicos. 
O Museu procura fomentar o interesse e entusiasmo dos 
seus visitantes através de uma variada gama de actividades 
e demonstrações nas áreas de correios, fi latelia e ciência 
das telecomunicações, áreas a que se dedicam as duas 
galerias em que está dividido.

Dando continuidade à actividade que tem vindo a 
desenvolver especialmente dirigida a estudantes, o Museu, 
para o ano lectivo de 2013-2014, na área de Correios/
Filatelia, concebeu 31 temáticas para visitas guiadas e 4 
ofi cinas de trabalho. Na área de Telecomunicações, para 
este período lectivo, foi preparado um vasto leque de 
actividades, nomeadamente 6 diferentes visitas guiadas 
temáticas, 7 demonstrações científi cas, 21 ofi cinas de 
trabalho e 11 cursos de electrónica. Estas actividades, 
partindo de diferentes perspectivas, foram preparadas 
para jovens de diferentes níveis etários e escolares, tendo 
como objectivo despertar e estimular o interesse pelo 
conhecimento científi co.

Em 2013 foi também organizada uma “Feira de Selos”, 
tendo como tema “Sonhos de Criança em Selos”. Esta 
exposição, patente ao público de Outubro de 2013 a 
Janeiro de 2014, exibiu selos de diferentes países sobre 
os temas “Crianças do Mundo”, “Paraíso de Sonhos” e 
“Jogos de Crianças”. A “Feira de Selos”, integrando o 
programa de exposições temporárias do Museu, incluiu 
ainda ofi cinas e actividades interactivas dedicadas a 
grupos de visitantes, famílias ou turistas.

為慶祝2013年國際博物館日，通
訊博物館舉辦並參加了一系列的活
動。其中「澳門國際博物館日講
座」邀請了來自香港、新加坡和北
京的講者。除了專為本地博物館從
業員而設的業界講座，另有一場是
為市民大 而設的公開講座，這不
單讓澳門業界人士可以直接從博物
館領域的專家接收最新的博物館管
理知識和服務相關資訊，也使參加
講座的公眾更好地了解到博物館在
社會中發揮的作用。

2013年通訊博物館的入場總人數
為31,830人次，大部份來自於學校
及團體的預約參觀。在全年535次
的預約參觀服務中，其中68.78%
為導覽、工作坊或電子課程服
務，25.61%為戶外及往校服務。

Celebrando o Dia Internacional dos Museus do ano 2013, 
o Museu organizou e participou em diferentes actividades. 
Neste âmbito, promoveu um ciclo de seminários, com 
oradores convidados de Hong Kong, Singapura e Beijing, 
dirigidos a profi ssionais dos Museus locais, tendo um 
deles sido também aberto ao público. Estes seminários 
permitem aos profi ssionais dos Museus de Macau 
receberem, de especialistas das áreas de museologia e 
de museografi a, novos conhecimentos e perspectivas de 
gestão e informações relativas à prestação de serviços 
nos museus. Da mesma forma, o público interessado, 
que assistiu ao seminário que lhe foi dedicado, adquiriu 
uma melhor compreensão sobre o papel dos museus nas 
sociedades onde estão integrados.

No ano de 2013 o número de entradas registadas no 
Museu das Comunicações foi de 31.830. A maioria das 
entradas foi de grupos escolares ou de organizações, 
com marcação prévia de visita. Do total de 535 visitas 
com marcação prévia, 68,78% usufruiu de visitas guiadas, 
workshops ou cursos de electrónica, e 25,61% benefi ciou 
dos serviços do Museu no exterior e nas Escolas.
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Cooperação Regional e 
Relações Internacionais

區域合作與國際關係3
郵務

本局利用郵政機關現有的協同機
制，並透過同業間經驗的交流，以
便在日益全球化的社會提升自身的
競爭力。今年，本局加強對外合
作，此舉有助擴展和革新我們的服
務，與全球郵政同業同步發展。同
時，就萬國郵聯為改善國際間郵政
互操作性所定目標，本局積極參與
實踐。

2013年本局代表團到北京拜訪國家
郵政局、中國郵政集團公司、中國
集郵總公司及郵票印制局，此行主
要目的為加強本局與國內同行於國
際關係、集郵及跨境安全電子郵政
服務等領域的合作。

訪問團獲國家郵政局局長接見，國
家郵政局建議本局除代表中國擔任
萬國郵政聯盟郵政經營理事會電子
業務委員會聯合主席外，還代表中
國出任亞太郵聯電子郵政工作組主
席一職。

與中國郵政集團公司總經理會面
時，雙方就集郵、金融及跨境安全
電子郵政等業務方面的發展和合作
進行討論。雙方同意就跨境安全電
子郵政服務領域合作成立工作組進
行探討、交流及跟進，從技術層面
的合作延伸往國際關係、行業開發
及跨境商用等領域發展合作。

Área Postal

Numa sociedade cada vez mais global, os Correios de 
Macau aproveitam as sinergias existentes e a troca de 
experiências com outras administrações postais para 
aperfeiçoamento das suas capacidades. Este ano a 
DSC reforçou a cooperação externa para expansão 
e actualização dos serviços, mantendo-se a par do 
desenvolvimento postal mundial. Os Correios de Macau, 
também desta forma, participam no objectivo geral da UPU 
de melhorar a interoperabilidade postal a nível internacional.

Uma delegação dos Correios de Macau descolou-se a 
Pequim onde manteve importantes contactos com os 
Correios Nacionais, Grupo de Correios da China, Empresa 
Nacional de Filatelia e Imprensa Ofi cial de Filatelia. O 
objectivo desta visita foi o reforço da cooperação com 
os seus homólogos do Continente, em esferas tão 
variadas como relações internacionais, fi latelia e serviços 
electrónicos postais seguros.

O director dos Correios Nacionais recebeu a delegação 
dos Correios de Macau, a quem convidou para assumir, 
em representação da China, o lugar de Presidente do 
Grupo de Trabalho de Serviços Electrónicos Postais da 
União Postal da Ásia-Pacífi co, para além do lugar de 
Presidente-adjunto da Comissão de Serviços Electrónicos 
do Conselho de Operações Postais da UPU, para que já 
tinham sido convidados.

Aquando da visita da delegação dos Correios de 
Macau a Pequim, foram discutidos com o director do 
Grupo dos Correios da China assuntos relativos ao 
desenvolvimento e cooperação no âmbito da fi latelia, 
fi nanças e serviços electrónicos postais seguros. Sobre 
este último assunto, chegou-se a um acordo quanto ao 
estabelecimento de um grupo de trabalho para troca 
de impressões e acompanhamento destas matérias, 
permitindo que a cooperação se alargue do nível técnico 
a outras áreas, como relações internacionais, exploração 
e comercialização dos serviços electrónicos postais.

由局長領導的澳門郵政代表團獲國家郵政局局長接見
Director dos Correios Nacionais recebeu a delegação dos Correios de Macau, liderada pela sua Directora

由局長領導的澳門郵政代表團獲中國郵政集團公司總經理接見
Director do Grupo dos Correios da China recebeu a delegação dos Correios de Macau, liderada pela sua Directora
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在郵品方面，本局與中國郵政集團
公司研究來年聯合發行郵品的合作
機會，並就不同的題材領域進行探
討，雙方就延續中港澳三地聯合發
行郵品的合作取得共識。

由於本局代表中國出任萬國郵政聯
盟郵政經營理事會電子業務委員會
聯合主席，故獲邀 加2013年2月
在日本東京舉行的萬國郵聯經營理
事會籌備會議，是次會議是為4月
份在瑞士伯爾尼召開的會議作準
備，主要目的是為執行卡塔爾多哈
大會之郵政策略作準備。電子業務
委員會是萬國郵聯經營理事會五大
委員會之一，負責推動全球的電子
郵政服務發展，重點工作包括電子
郵政產品與服務的開發、合作關係
及企業能力的建設、電子郵政的培
訓和互操作性研發等。 

在郵政經營理事會的會議上，由澳
門郵政倡導的電子掛號郵件功能規
格（S52）被萬國郵聯的標準委員
會接納為標準方案，作為其他郵政
機構在建立其自身的電子掛號郵政
服務時的技術標準。

No âmbito da Filatelia, foi estudada com o Grupo de 
Correios da China a possibilidade de cooperação em 
emissões conjuntas, tendo-se seleccionado alguns 
temas e chegado a um consenso sobre uma cooperação 
contínua para emissões conjuntas da China, Hong Kong 
e Macau.
 
Foi na qualidade de Presidente-adjunto da Comissão de 
Serviços Electrónicos do Conselho de Operações Postais 
da UPU que a DSC se fez representar em Tóquio, no mês 
de Fevereiro, na reunião preparatória do Conselho de 
Operações Postais da UPU, posteriormente realizado em 
Berna, Suiça, no mês de Abril. O objectivo da reunião foi 
a preparação da implementação das estratégias defi nidas 
no Congresso da UPU, em Doha, que teve lugar no ano 
passado. A Comissão de Serviços Electrónicos é uma 
das cinco comissões subordinadas ao Conselho de 
Operações Postais da UPU, encarregada da promoção 
e desenvolvimento dos serviços electrónicos postais a 
nível mundial. Tem como principais tarefas, entre outras, o 
estudo e exploração de produtos e serviços electrónicos 
postais, e a respectiva cooperação e parcerias, a 
constituição de capacidades empresariais relacionadas, a 
formação e a interoperacionalidade do correio electrónico.   

Na reunião do Conselho de Operações Postais, a 
especifi cação funcional de Correio Electrónico Registado 
(S52), promovida em grande parte pelos Correios de 
Macau, foi aceite pela Comissão de Normas da UPU como 
projecto de norma em que os países se deverão basear 
para construção do seu sistema de correio registado 
electrónico. 

在該會議上，中國當選為郵政域名
(.post)項目的管理委員會成員國，
澳門郵政也被邀請參與其管理工
作。

本局以中國國家代表團成員身份參
加9月份在印度新德里舉行的第十
一屆亞太郵政聯盟大會，在該次大
會，澳門郵政首次擔任亞太郵聯電
子郵政工作組的主席。

萬國郵聯郵政經營理事會10月份在
瑞士伯爾尼召開特別會議，該組織
的行政理事會會議亦同時召開，使
萬國郵聯的領導層能對推動提供服
務、市場開發、實體與電子郵政和
金融服務整合等事項的迫切問題進
行討論並做出決定。

本局還參加了葡語國際通信協會
（AICEP）在美國矽谷和葡萄牙里
斯本和維塞烏(Viseu)等地召開的領
導層會議，這些會議討論了科技的
不斷進步使通信業持續發展，但也
對其現有商業模式帶來新的挑戰。

Nesta reunião, a China foi eleita Estado Membro da 
Comissão de Administração do domínio “.post”, tendo 
convidado, por sua vez, os Correios de Macau a participar 
nos respectivos trabalhos de administração. 

Os Correios de Macau, integrados na comitiva da China, 
participaram no 11.o Congresso da União Postal da Ásia-
Pacífi co (APPU), que teve lugar em Nova Deli, Índia, no 
mês de Setembro. Durante este Congresso, os Correios 
de Macau assumiram pela primeira vez a presidência do 
Grupo de Trabalho de Serviços Electrónicos da APPU.

Em Outubro, teve lugar uma reunião extraordinária do 
Conselho de Operações Postais da UPU, em Berna, 
Suiça, em simultâneo com a reunião do Conselho de 
Administração, para análise de assuntos urgentes e 
tomadas de decisões que permitam o avanço dos 
trabalhos dos corpos dirigentes da União Postal Universal 
a nível da integração da cadeia de fornecimento de 
serviços, desenvolvimento de mercado, correio físico e 
electrónico e serviços fi nanceiros.

Os Correios de Macau participaram ainda em reuniões da 
Associação Internacional das Comunicações de Expressão 
Portuguesa (AICEP), nomeadamente nos Programas para 
Altos Dirigentes da AICEP, que tiveram lugar em Silicon 
Valley, Estados Unidos da América, e em Lisboa e Viseu, 
Portugal. Nestes encontros foram debatidos temas ligados 
à evolução do sector das Comunicações, resultante da 
permanente evolução tecnológica, o que traz desafi os aos 
actuais modelos de negócios. 

澳門郵政代表中國主持萬國郵政聯盟 - 郵政經營者理事會電子服務委員會會議
Conselho de Operações Postais da UPU – Reunião da Comissão de Serviços Electrónicos, presidida pela DSC em nome da China

萬國郵聯經營理事會籌備會議
Reunião preparatória do Conselho de Operações Postais da UPU
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郵政儲金局
 
儲金局在2013年參加了在馬來西
亞吉隆坡舉行的第19屆亞太區世
界儲蓄與零售銀行協會會議，主題
為“面對瞬息萬變的金融環境”，
會上討論全球金融情勢對該行業的
影響和普惠金融的創新歷程和持續
發展。儲金局也參加了九月份在北
京舉辦的郵政儲蓄銀行論壇，主題
是“商業可持續的普惠金融”。

電子認證

《粵澳合作框架協議》和《內地與
澳門關於建立更緊密經貿關係的安
排》補充協議八都提出開展粵澳兩
地電子簽名證書互認試點應用的工
作要求。工業和信息化部信息安全
協調司、廣東省經濟和信息化委員
會、郵政局、電信管理局於2012
年成立“粵澳電子簽名證書互認試
點工作組”，共同研究《粵澳兩地
電子簽名證書互認的框架性意見》
。該框架性意見明確兩地電子簽名
證書互認的程序、行為以及經批准
的電子簽名認證機構開展證書互認
試點的效力。工作組共召開兩次會
議，第一次在2012年，第二次會議
於2013年1月在深圳召開，進行討
論與制訂工作。《粵澳兩地電子簽
名證書互認的框架性意見》於2013
年11月在國家工業和信息化部副部
長、廣東省政府副省長、澳門運輸
工務司司長及粵澳兩地商界代表見
證下在廣州簽署。

Caixa Económica Postal 

No ano de 2013 a CEP tomou parte do 19.o Encontro 
do Grupo Regional da Ásia-Pacífi co do Instituto Mundial 
de Bancos de Poupança (WSBI Asia), que teve lugar 
em Kuala Lumpur, Malásia, tendo o tema central de 
debate sido  “Fazer face a um ambiente bancário em 
rápida evolução”, focando-se a discussão no impacto 
da conjuntura fi nanceira mundial neste sector bancário e 
em experiências inovadoras que possam conduzir a uma 
inclusão fi nanceira sustentável. A CEP esteve também 
presente no Fórum dos Bancos de Poupança Postais, que 
se realizou em Pequim no mês de Setembro, sobre o tema  
“Realizar a inclusão fi nanceira de forma sustentável”. 

Serviços de Certifi cação
 
No âmbito do “Acordo-Quadro de Cooperação 
Guangdong-Macau” e do “CEPA 8”, levantou-se a questão 
da necessidade de se iniciar o trabalho conducente 
à aplicação-piloto de reconhecimento mútuo dos 
certifi cados de assinatura electrónica emitidos por Macau 
e Guangdong. Em 2012, a Divisão de Coordenação de 
Segurança Informática do Ministério da Indústria e da 
Tecnologia de Informação, a Comissão de Economia 
e Informação da Província de Guangdong, a Direcção 
dos Serviços de Correios e a Direcção dos Serviços de 
Regulação de Telecomunicações de Macau criaram um 
Grupo de Trabalho para estudar e elaborar, em conjunto, 
Propostas que defi nissem o processo e os passos a dar 
para este reconhecimento, bem como o poder a conceder 
às entidades de serviços de certifi cação, aquando do 
início da aplicação-piloto de reconhecimento mútuo 
destes certifi cados. O grupo reuniu duas vezes, tendo 
a primeira reunião tido lugar em 2012 e a segunda em 
Janeiro de 2013, em Shenzhen, para discussão e redacção 
das minutas das Propostas a apresentar. As Propostas 
apresentadas pelo grupo de trabalho foram aprovadas 
e assinadas pelas referidas instituições, numa cerimónia 
realizada em Cantão, no mês de Novembro, tendo 
contado com a presença do Vice-Ministro da Indústria 
e da Tecnologia de Informação, Vice-Governador da 
Província de Guangdong, Secretário para os Transportes 
e Obras Públicas da RAEM, e de empresários de Macau e 
Guangdong a testemunhar a assinatura deste documento.

電子簽名技術是保障網路信息安全
的一種有效手段，也是確保電子交
易安全而被廣泛使用的一種方法。
鑑於粵澳兩地經貿往來頻繁，兩地
電子商務蓬勃發展，粵澳電子簽名
證書的互認和應用，將有利於提高
兩地跨境網上服務貿易的安全性，
使粵澳兩地服務貿易更加便利化，
有利於進一步加強粵澳兩地的經濟
交往和貿易發展。

A tecnologia de assinatura electrónica é um meio efi ciente 
para assegurar a segurança informática online, e um 
instrumento muito usado para garantir maior segurança 
nas transacções electrónicas. Dado o intercâmbio 
económico e comercial entre Macau e Guangdong se 
ter intensifi cado e a actividade do comércio electrónico 
estar em pleno desenvolvimento nas duas regiões, o 
reconhecimento mútuo e a aplicação dos certifi cados 
de assinatura electrónica entre Macau e Guangdong 
permitem aumentar a segurança destas actividades e 
dos serviços comerciais online, facilitando o comércio e 
os serviços entre as duas regiões e, consequentemente, 
intensifi cando também a sua actividade comercial e 
económica.

《粵澳兩地電子簽名證書互認的框架性意見》的簽署儀式
Cerimónia de Assinatura das “Propostas para o Enquadramento do Reconhecimento Mútuo dos Certifi cados de Assinatura Electrónica 
emitidos por Macau e Guangdong”

粵澳電子簽名證書互認試點工作組第二次會議
2a. Reunião do Grupo de Trabalho do programa “Aplicação-Piloto de Reconhecimento Mútuo dos Certifi cados de Assinatura Electrónica 
emitidos por Macau e Guangdong”



D.S.C. - Relatório Anual 2013郵政局年度報告2013 D.S.C. - Relatório Anual 2013郵政局年度報告201354 55

通訊博物館

通訊博物館在2013年參加多項地
區性和國際性會議，其中包括歐洲
科學中心和博物館協會網絡（EC-
SITE）、國際博物館協會（ICOM）
和科技中心協會（ASTC）。

亞太科技中心網絡（ASPAC）年會
2013年5月在韓國大田舉行，澳門
通訊博物館從該組織行政委員會主
席接受“2013年創意科學傳播獎”
。創意科學傳播獎的設立是為鼓勵
和獎勵以創新方式實現科學傳播，
以國際熱點或者本地題材製作可促
進非正規教育的科學示範項目。通
訊博物館以自行開發和製作的科學
示範“光與顏色”參加競賽獲得殊
榮。

根據國際合作框架及上一年度與新
加坡集郵館簽署之合作協議，通訊
博物館籌辦了『探索新加坡 － 傳統
文化的色彩』展覽。該展覽是新加
坡「文藝復興城市計劃」的資助項
目，透過展出的互動展品、集郵藏
品和照片，探索新加坡豐盛的文化
和傳統，促進兩地的文化交流以及
博物館之間的友誼和合作。

 Museu das Comunicações

O Museu participou em várias conferências regionais 
e internacionais no ano 2013, incluindo as conferências 
anuais da Rede Europeia de Centros e Museus de Ciência 
(ECSITE), do Conselho Internacional de Museus (ICOM) e 
da Associação de Centros de Ciência e Tecnologia (ASTC). 

Na conferência anual da Rede Ásia-Pacífi co de Centros 
de Ciência e Tecnologia (ASPAC), que teve lugar no 
mês de Maio em Daejeon, Coreia do Sul, o Museu das 
Comunicações de Macau recebeu das mãos do Presidente 
do Conselho Executivo o Prémio “Comunicação Criativa de 
Ciência 2013”. Este prémio pretende incentivar e premiar 
projectos de demonstrações científi cas que, de forma 
efectiva e criativa, permitem a comunicação de temáticas 
científi cas. Os projectos podem incluir tópicos de nível 
internacional ou temas locais que promovam a educação 
científi ca em moldes informais. O galardão alcançado 
deveu-se à demonstração científi ca “Luz e Cores”, criada 
e desenvolvida pelo Museu das Comunicações. 

No âmbito da cooperação internacional, e como resultado 
de um protocolo de cooperação assinado no ano anterior 
com o Museu Filatélico de Singapura, esteve patente 
ao público no Museu das Comunicações, a exposição 
“Explore Singapura! As Cores do Património”, fi nanciada 
pelo “Plano Municipal de Revitalização” da tutela do 
Ministério para a Informação, Comunicações e Artes de 
Singapura. O objectivo desta mostra foi recriar a riqueza 
cultural e patrimonial de Singapura através de dispositivos 
interactivos, colecções fi latélicas e fotografi as, e consolidar, 
desta forma, as relações entre os dois museus. 

12/04/2002 

聖保祿大教堂奠基四百週年紀念  

Comemoração do 400.º Aniversário da Construção da Igreja de S. Paulo  

通訊博物館獲頒“2013年創意科學傳播獎”
Cerimónia de Entrega do Prémio “Comunicação Criativa de Ciência 2013” ao Museu das Comunicações
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Actividade Social /
Participação  Comunitária 4關愛社群

紀念活動

在2013年3月1日郵政局一百二十九
週年與通訊博物館七週年紀念日之
際，舉辦各種慶祝活動，讓公�一
同參與。這些活動包括郵品發行、
設置臨時櫃台提供紀念封和紀念郵
戳服務、發行澳門郵品目錄 VI及舉
辦各項比賽的頒獎典禮。

在世界郵政日暨郵政儲金局九十六
週年紀念日當天，提供通訊博物館
免費入場的優惠，與公眾分享這個
通訊和集郵知識空間。

宣傳與聯繫

郵政局重視與客戶的溝通和聯繫，
因此，對各項服務和產品的資訊平
台持續優化。2013年重新設計了
各服務範疇的網頁，包括郵政儲金
局、集郵、特快專遞及新設的安全
電子郵政服務等網頁，讓查閱這些
資訊變得更為簡便。

Actividades Comemorativas

No dia 1 de Março de 2013 os Correios comemoraram 

o seu 129.º Aniversário e o 7.º Aniversário do Museu 
das Comunicações, com a organização de um variado 
programa de actividades que se estendeu pelo lançamento 
de emissões e produtos fi latélicos, abertura de postos 
de correio temporários com carimbos e envelopes 
comemorativos, lançamento do “Catálogo Filatélico de 
Macau VI”, até à entrega de prémios aos vencedores de 
concursos por si promovidos, fazendo convergir para esta 
ocasião algumas das actividades de maior signifi cado e 
interesse para o seu público.

Da mesma forma, foram assinalados o Dia Mundial dos 

Correios e o 96.º Aniversário da Caixa Económica Postal. 
Nestas ocasiões, os Correios de Macau ofereceram 
entrada gratuita no Museu das Comunicações, partilhando 
este espaço de conhecimento com todos os interessados 
na temática das comunicações e fi latelia.

Serviços de Proximidade

Os Correios têm como preocupação maior uma 
comunicação efi ciente e próxima com os utilizadores 
dos seus serviços e, neste sentido, procuram manter 
actualizados todos os canais de informação sobre 
produtos e serviços que facultam. Em 2013, a DSC 
reformulou e renovou as páginas electrónicas dos seus 
serviços, incluindo as páginas da Caixa Económica Postal, 
Filatelia e Correio Rápido, e criou a página dos Serviços 
Electrónicos Postais Seguros, tornando o acesso à 
informação mais fácil e amigável.

運輸工務司司長辦公室主任和局長向服務滿二十年的同事頒發長期服務銀獎
O Chefe do Gabinete do SOPT e a Directora da D.S.C. entregaram o emblema de prata aos funcionários que completaram 20 anos de serviço nos Correios.
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郵政局通過櫃檯網絡，銷售郵品和
提供與市民生活息息相關的郵政
服務和訊息，從而與民 建立緊密
關係。多年來所建立的信譽使我
們更有信心地繼續為市民提供多元
化的服務，尤其是提供一系列能使
市民生活更輕鬆的便民服務，如繳
費易、貨幣兌換服務、匯款服務、
電子支付平台、為保障電子商務安
全性的電子簽名服務、安全電子郵
箱、郵政電子掛號郵件等等。

積極透過各類媒體平台向市民推廣
各項服務: 電台電視台廣告、報章雜
誌廣告、社團刊物訊息發佈、產品
和服務宣傳單張、在各郵政分局、
郵亭及郵筒的海報，以及定期舉行
的新聞發佈會等方式，宣傳我們服
務與產品。同時為瞭解市民對郵政
服務的反饋，我們進行客戶滿意度
調查，確保如有投訴和建議均能迅
速處理及解決。

每一季出版《接觸》季刊介紹本局
的主要活動，每一年出版年度報告
介紹工作方向。

Também através da sua rede de balcões, a DSC presta 
serviços, vende produtos e faculta informações úteis, 
estabelecendo uma relação de proximidade com os 
cidadãos. Os Correios, com o depósito de confi ança 
conquistado ao longo da sua história, pretendem 
continuar a ser um “prestador de serviços aos cidadãos”, 
oferecendo uma variada gama de serviços, especialmente 
concebidos para facilitar a vida das pessoas. Podemos 
falar dos serviços de Pagamento Fácil, Balcões de 
Câmbios, Transferências de Fundos, Plataforma de 
Pagamento Electrónico, Assinatura Electrónica para 
segurança no e.commerce, SEPBox, Correio Registado 
Electrónico Postal, entre muitos outros.

Para divulgação dos serviços que presta e chegar 
próximo dos cidadãos, a DSC desdobra-se em múltiplas 
plataformas de comunicação: anúncios na rádio e televisão; 
anúncios em jornais, revistas e boletins de associações de 
Macau; folhetos sobre os serviços e produtos que oferece; 
cartazes nas estações, quiosques e marcos postais; 
conferências de imprensa periódicas para apresentação 
de novos produtos e notícias sobre novos serviços. Para 
receberam o feedback do alcance deste seu esforço, os 
Correios elaboram inquéritos ao grau de satisfação dos 
clientes, assegurando uma solução rápida às eventuais 
queixas e sugestões apresentadas.

Trimestralmente, os Correios de Macau publicam ainda o 
Boletim Informativo “Em Contacto”, dando a conhecer as 
actividades que desenvolve, e, anualmente, elaboram um 
Relatório de Actividades, tornando públicas as políticas 
incrementadas. 

文教公益活動

郵政局每年舉辦兩次書信方式的創
意寫作比賽，培養學生的閱讀和寫
作興趣。2013年的徵文比賽，題目
分別為「請你寫封信，說說為什麼
水資源珍貴」(與萬國郵聯合作之國
際徵文比賽) 和「給聖誕老人的信 - 
我最希望收到的禮物」(郵政局自行
主辦的徵文比賽)。

為鼓勵學生積極向學、努力提升學
習成績，我們續辦「郵政儲金局助
學金計劃」，向38位成績優秀的澳
門學生頒發購書 ，以資獎勵。頒
獎典禮於儲金局九十六週年紀念日
在通訊博物館演講廳舉行。

通訊博物館舉辦了一系列的比賽、
工作坊、研討會、展覽等各種活動
來 發青少年對科學知識和集郵的
興趣。

Serviços de Apoio Educativo

Os Correios 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 2013, organizaram, mais uma vez, dois concursos 
de Composições Epistolares com os seguintes temas: 
“Escreva uma carta a alguém para lhe explicar porque a 
água é um recurso importante” (concurso internacional, 
em cooperação com a UPU) e “Carta ao Pai Natal – A 
minha prenda mais desejada” (concurso promovido pelos 
Correios de Macau).

Para incentivo aos estudantes a prosseguirem os seus 
estudos e para se esforçarem por elevar o seu rendimento 
escolar, em 2013 foi dada continuidade ao “Programa 
de Abonos da Caixa Económica Postal”, atribuindo 
38 prémios a estudantes de Escolas de Macau que se 
destacaram pelo elevado desempenho académico. A 
cerimónia de atribuição destes prémios teve lugar no 
auditório do Museu das Comunicações, aquando da 
celebração do 96.o Aniversário da CEP.

O Museu das Comunicações desenvolve também um 
conjunto de actividades, como concursos, workshops, 
seminários, exposições, etc., tendo como objectivo 
estimular nos jovens o gosto pelo conhecimento científi co 
e o prazer de coleccionar selos.

「郵政儲金局助學金計劃」 頒獎典禮
“Programa de Abonos da Caixa Económica Postal” - cerimónia de atribuição de prémios

博物館舉辦的活動
Actividades realizadas pelo Museu das Comunicações
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每年舉辦的電子裝置製作比賽，挑
戰學生如何以實際和創意的方式應
用科學知識。2013年，共有23間學
校（初中組52隊及高中組102隊）
參加這項由通訊博物館與澳門電
機及電子工程師學會合辦名為
“點到即止”的比賽。

透過專為學生而設的課程、工作坊
及現場演示，為不同領域提供課
外補充教材。在教育支援方面，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，編排了10個工作坊。另外，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。

O Concurso de Construção de Dispositivos Electrónicos, 
que se realiza anualmente, é um desafi o aos estudantes 
das escolas de Macau para, de forma prática e criativa, 
aplicarem os seus conhecimentos. Este ano, 23 escolas, 
com um total de 52 equipas do ensino secundário geral 
e 102 equipas do ensino secundário complementar, 
participaram neste concurso subordinado ao tema “Defi na 
e Avance”, co-organizado pelo Museu das Comunicações 
e Instituto de Engenheiros Electrotécnicos e Electrónicos 
de Macau.

O Museu das Comunicações pretende constituir-se 
como um complemento educativo em diferentes áreas, 
organizando cursos, ofi cinas e demonstrações dirigidos 
a estudantes. Em termos de apoio educativo, o Museu 
deu continuidade a programas especiais nos períodos 
do Ano Novo e 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. 

社區參與

2013年再次組織員工參加公益金百
萬行，員工還積極參與社會公益活
動，多次響應籌款活動，對社會弱
勢群體提供援助。2013年期間，
我們響應了奧比斯慈善獎 義賣、
明愛慈善獎 義賣、奧比斯愛眼行
動及澳門同善堂年度勸捐等籌款活
動。對於2013年發生的災難，我們
也十分關心，本局向萬國郵政聯盟
成立緊急援助基金捐款，以幫助菲
律賓風災的災民，同時也響應了為
四川雅安地震進行的籌款。

本局於2012年發行「奧比斯救盲三
十年」附捐郵票所籌得的善款，於
2013年的世界郵政日移交給澳門奧
比斯。

Participação Comunitária

Os funcionários dos Correios participaram em 2013, 
mais uma vez, no “Programa de Caridade Marcha para 
Um Milhão”. Solidários com os grupos sociais mais 
desfavorecidos e/ou com necessidades especiais, os 
Correios e seus trabalhadores colaboraram, ao longo 
do ano, com várias instituições na recolha de donativos 
a favor dos mais frágeis da comunidade ou a favor de 
causas e actividades comunitárias relevantes, como 
foram a Tômbola ORBIS 2013 e a Tômbola de Caridade 
da Caritas, a ORBIS Action for Sight e a Recolha Anual 
de Fundos da Associação de Benefi cência Tung Sin 
Tong. Não fi cando alheios às catástrofes que ocorreram 
em 2013, colaboraram também activamente na recolha 
de donativos a favor das vítimas do tufão que atingiu 
as Filipinas, através de um Fundo de Emergência e 
Solidariedade criado pela UPU, bem como na recolha de 
fundos para as vítimas do terramoto de Si Chuan (Ya An). 

No Dia Mundial dos Correios os Correios procederam à 
entrega da verba angariada com a emissão semi-postal 
“ORBIS – 30 Anos a Salvar a Visão”, lançada em 2012 a 
favor desta instituição de solidariedade.

「奧比斯救盲三十年」附捐郵票善款送交儀式
Cerimónia de entrega do valor angariado pelos Correios com a emissão semi-postal “ORBIS – 30 Anos a Salvar a Visão”
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郵電職工福利會

在局長主持的會員大會上，分析和
通過上一年度的工作報告和帳目以
及2013年的工作計劃。此外，還討
論了由福利會理事會提交的會章修
改草案，並獲全體與會會員原則性
通過。

福利會的主旨為促進會員與家屬間
在文化、康樂和社交的活動，增進
職工之間的健康交流。在文康方
面，舉辦了賀年食品製作班、書法
班、台灣旅遊、威尼斯人活龍活
現互動展參觀等活動。福利會參
與協辦名為“美麗中華”之兩岸四
地（內地、澳門、香港和台灣）郵
政員工攝影、書法、美術作品展覽
活動。在體育方面，福利會會員參
加籃球、足球、保齡球和競技等多
項比賽，並取得佳績。一名會員在
《2013公共機構體育競技大會》網
球項目獲女子單打冠軍。在2013
年還首次組隊參加中秋龍舟賽，並
在250米的賽事中獲得第六名的成
績。

聖誕期間，舉行會員聖誕晚宴和會
員子女聖誕聯歡會，並延續傳統，
於追思節為已故會員舉行追思彌
撒，表達緬懷之意。

Clube de Pessoal dos CTT

Em reunião da Assembleia-Geral, presidida pela directora 
da DSC, foram analisadas e aprovadas contas e relatórios 
do ano transacto e discutido o plano de actividades para 
o ano 2013. Na mesma sessão foram ainda discutidas 
as alterações aos Estatutos do Clube propostas pela 
direcção, que mereceram a concordância de princípio de 
todos os presentes.

O principal objectivo do programa de actividades que o Clube 
de Pessoal dos CTT organiza anualmente é a promoção 
cultural, recreativa e social dos seus sócios e familiares, 
incentivando o salutar convívio entre todos os funcionários.
A nível cultural e recreativo, em 2013 o Clube promoveu um 
curso de culinária alusiva o Ano Novo Chinês, um curso de 
caligrafi a chinesa, uma excursão a Taiwan e uma visita à 
exposição “Dinosaurs LIVE”. De destacar a participação 
na coordenação da Exposição de Fotografi a, Caligrafi a e 
Pintura Chinesa “A Beleza da China”, que reuniu trabalhos 
de funcionários de Administrações Postais da China, 
Macau, Hong Kong e Taiwan. A nível desportivo, sócios 
do clube participaram em torneios de várias modalidades, 
como basquetebol, futebol, bowling e atletismo, tendo 
alcançado resultados prestigiantes nestas competições. 
Em 2013, na modalidade de ténis singular feminino, uma 
sócia do clube sagrou-se campeã no Festival Desportivo 
das Entidades Públicas 2013. Este ano, e pela primeira 
vez, o Clube organizou uma equipa de remadores de 
barcos-dragão para participar na Taça do Festival do Bolo 
Lunar, tendo-se classifi cado num prestigiante 6.o lugar na 
modalidade de 250 metros.

O Clube de Pessoal organizou também o Jantar de Natal, 
bem como a Festa de Natal para os fi lhos dos seus sócios. 
Cumprindo uma antiga tradição, mandou celebrar uma missa 
no Dia de Finados, em memória dos sócios já falecidos.

龍舟隊
Equipa de barcos-dragão

兩岸四地郵政員工攝影、書法、美術作品展
Exposição de fotografi a, caligrafi a e pintura de funcionários dos Correios das quatro regiões do Estreito

足球友誼賽冠軍
Clube dos CTT - Campeão de torneio de futebol
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Recursos Humanos 5人力資源

在人力資源管理方面，著重激勵員
工的士氣，鼓勵員工上下一心，共
同參與實現本局的信念：“以民為
本，貫徹公僕精神，提供快而準，
物超所值的郵政服務”。

因此，本局致力營造一個可吸引優
秀人才，且無論在個人或事業方面
都有公平發展機會的工作環境。安
排員工輪換工作崗位，並提供各項
的培訓，讓員工靈活地在不同的崗
位持續發展。

在2003年，本局重組了派遞組及多
個職務範圍，使工作流程更順暢，
員工的生產更有效率，還提升了整
個團隊的士氣和績效。

郵政派遞為勞動密集型工作，與其
他領域的公私機構一樣，正面臨人
員短缺的問題，為此，本局採取靈
活的措施，加快招聘的程序，務求
具備足夠的郵遞員來應付日漸增長
的派遞量。

Os Correios, na gestão do seu capital humano, valorizam 
o envolvimento e motivação dos trabalhadores, tendo 
como objectivo assegurar uma maior efi cácia na execução 
da sua Missão de “Garantir o espírito de equipa entre 
os funcionários” que os tornem capazes de “Orientar e 
escolher o melhor serviço de acordo com as necessidades 
dos clientes” e “Prestar serviços efi cientes, rápidos e de 
valor acrescentado”. 

Neste sentido, os Correios procuram criar um ambiente 
profi ssional que se torne apetecível aos melhores 
talentos, adoptando princípios de equidade no que se 
refere a oportunidades do seu desenvolvimento, tanto a 
nível pessoal como profi ssional. Os Correios incentivam 
a rotatividade e fl exibilidade de funções, bem como a 
formação e o desenvolvimento profi ssional contínuo dos 
seus trabalhadores.

Em 2013, os Correios reorganizaram a área de distribuição 
e outras áreas funcionais, de modo a melhorar o fl uxo das 
operações, elevar a efi ciência dos funcionários e, assim, 
aumentar o empenho e desempenho de toda a equipa. 

Os Correios, utilizando um sistema de mão-de-obra 
intensiva na área de distribuição postal, debatem-se com 
falta de pessoal, situação comum a outros sectores, tanto 
públicos como privados. Neste sentido, a DSC está a 
tomar medidas fl exíveis e possíveis para aceleração do 
processo de recrutamento, e para alcançar um número 
sufi ciente de distribuidores que satisfaçam a crescente 
carga de trabalho na área de distribuição. 
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 職業培訓

本局的員工培訓課程分為兩種：一
般課程和針對郵政服務的專項培訓
課程。2013年，共有602人次參加
郵政局內部與其他政府部門、社
團、專業組織等不同機構舉辦的各
類培訓課程和研討會。

一般課程方面，內容主要為以下幾
個領域：行政管理、財政會計、執
法實務、優化程序和運作方法、資
訊科技、語言和溝通等範疇。內部
培訓有因應新增櫃檯自動化系統而
提供的操作培訓、前線人員培訓和
儲金局的員工崗位輪換等。

專項培訓方面，每年派員工到曼谷
參加亞太郵政聯盟學院 (APPC) 培
訓中心的課程，2013年我們的員工
參加了一個研討會和三個課程，包
括銷售、市場營銷、郵務零售、國
際郵政會計和國際郵政服務等等。
特快專遞部門的員工也參加了該學
院之“增進特快專遞服務品質”的
工作坊。

郵政局亦派員參加在泰國舉行的萬
國郵政聯盟集郵工作坊，本局局長
亦應邀演講。該工作坊探討最新郵
票印刷技術和物料，以及國際集郵
市場狀況。

在儲金局方面，員工參加了法規遵
循、 鈔辨別、操作風險管理與新
的行業守則的培訓。此外，在內部
培訓方面，按業務持續計劃，安排
員工崗位輪換，讓員工對其工作範
疇有整體認識。

Formação Profi ssional

O plano de formação dos trabalhadores da DSC divide-
se em dois níveis: frequência de cursos de formação 
geral e frequência de cursos de formação específi ca, 
especialmente dirigidos para os serviços prestados 
pelos Correios. Assim, ao longo de 2013, tivemos 602 
participações de trabalhadores da DSC na frequência de 
cursos e seminários organizados por outras instituições, 
incluindo serviços do Governo, associações e entidades 
especializadas, como também acções internas de 
formação, levadas a cabo na área funcional em que se 
integram. 

A nível de formação geral, os cursos frequentados 
centraram-se nas seguintes áreas: administração e gestão, 
fi nanças e contabilidade, operações práticas de direito, 
optimização de processos e métodos de funcionamento, 
informática, línguas e comunicação. A nível de formação 
interna, deu-se continuidade à formação sobre as novas 
formas de operação resultantes da introdução do novo 
sistema informático de Balcões, à formação de pessoal 
da linha da frente e a acções de reciclagem a funcionários 
da CEP.

Para formação específi ca, alguns trabalhadores dos 
Correios deslocam-se anualmente ao Centro de 
Formação da APPU, em Banguecoque. No ano em 
análise, estiveram presentes, entre outros, num seminário 
e em três cursos ligados à área comercial, marketing e 
vendas postais, contabilidade postal internacional e 
serviços postais internacionais. Os serviços de Correio 
Rápido também se fi zeram representar num workshop 
sobre “Aperfeiçoamento da Qualidade de Serviço EMS” 
levado a cabo por este Centro.

Os Correios de Macau participaram ainda num workshop 
sobre fi latelia, promovido pela UPU, que teve lugar na 
Tailândia, sendo a directora da DSC um dos intervenientes. 
Do programa desta acção constaram temas variados, 
desde novas técnicas de impressão e materiais inovadores 
para selos, à situação mundial do mercado fi latélico.

Na área da Caixa Económica Postal, funcionários 
frequentaram acções de formação específi ca nas áreas 
de compliance e detecção de notas falsas, de gestão de 
riscos operacionais e sobre o novo Código de Conduta. A 
nível interno, foi também feita rotatividade de pessoal para 
terem uma visão global do serviço, no chamado Plano de 
Continuidade de Negócios.
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Controlo Interno

內部監控6
本局重視人員、財務、經營運作與
銷售方面的管理控制與工作監督，
從而不斷提升服務質量和效率。

在2013年度，獲得公共服務評估委
員會對本局13項服務及24項服務質
量指標的服務承諾認可。服務承諾
除了監察服務質量，也要求對各種
程序和內部機制進行定期審查，不
斷完善。本局還進行了市民滿意度
調查，以找出需要改進之處，88.2 
％的受訪者認為本局服務可靠或非
常可靠，85 ％的受訪者對本局服務
感到滿意或非常滿意。

為嚴格遵守作業規範以及按銀行公
會的建議，儲金局制定了供所有員
工遵循的《行業守則》，並新增二
項指引：《支付系統操作指引》以
及《財務訊息披露政策》。

O controlo da gestão e a monitorização de desempenho, 
quer a nível dos recursos humanos quer a nível fi nanceiro, 
operacional e comercial, merecem a ponderação cuidada 
e vigilante da Direcção dos Serviços de Correios, tendo 
em vista o contínuo aperfeiçoamento da qualidade e 
efi ciência dos serviços.

No programa da Carta de Qualidade de 2013, a DSC 
obteve o reconhecimento da Comissão de Avaliação 
dos Serviços Públicos em 13 áreas e 24 indicadores 
de qualidade de serviço. Este programa de Carta de 
Qualidade, além de monitorizar a qualidade dos serviços 
prestados ao público, exige uma revisão regular de 
diferentes procedimentos e mecanismos internos para 
uma melhoria contínua. Para identifi car áreas a melhorar, a 
DSC realizou este ano um Inquérito ao Grau de Satisfação 
dos utilizadores dos serviços. 88,2% dos inquiridos 
consideraram os Serviços de Correios confi áveis ou muito 
confi áveis e 85% revelaram estar satisfeitos ou muito 
satisfeitos com os Serviços de Correios.

A Caixa Económica Postal, para garantir um elevado grau 
de cumprimento de boas práticas e das recomendações 
recebidas da Associação de Bancos de Macau, de que é 
membro, elaborou um Código de Conduta a ser seguido 
por todos os funcionários e introduziu duas novas normas: 
Sistema de Pagamentos e Divulgação de Informação 
Financeira.
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儲金局每年都檢視並更新其風險
管理的政策及指引，此舉不但滿
足了監管機構的要求，還可達至
嚴謹內控的目標。2013年對多項
指引進行修訂，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》、
《流動性風險管理政策》、《外
幣兌換業務風險管理》、《人民
幣兌換業務內部操作指引》以及
《支付系統的操作指引》。

為提高透明度，從2013年起，儲金
局在其網站公佈《財務訊息披露》
。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。

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。

2013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
現金點算及資產檢查，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。

Para se manter actualizada, em função de exigências 
internas ou externas, a CEP procedeu à revisão das 
seguintes normas e directivas: 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; 
Política de Gestão de Risco de Liquidez; Gestão de 
Risco Cambial; Operações de Câmbio de Renmimbi; 
e Orientações sobre Operações do Sistema de 
Pagamentos.

Para uma maior transparência, a CEP, a partir de 2013, 
passou a fazer a “Divulgação de Informações Financeiras” 
na sua página electrónica. Para um melhor controlo do 
cumprimento destas orientações e para identifi car e 
corrigir eventuais falhas, os Correios nomearam elementos 
do seu pessoal para efectuar auditorias internas aos 
procedimentos operacionais da CEP.

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.

Em 2013, a DSC manteve a prática de criar grupos de 
trabalho para, regularmente e de forma aleatória, proceder 
à contagem de existências e de numerário, e à verifi cação 
dos inventários, para um controlo efectivo sobre as 
existências e património. 

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.

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41.61%；財務收益佔總
收益的28.07%，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，佔總收益的16.96%。

分析2013年郵政局的成本結構，其
中71.95%為人事費用，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
分的開支佔總費用16.02%，其次是
經營設備的攤折，約為8.39%。

Correios (sem CEP)

No ano de 2013, os proveitos principais da DSC 
continuaram a resultar da prestação de serviços postais, 
representando 41,61% do total dos proveitos; a receita 
de proveitos fi nanceiros correspondeu a 28,07% 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, 
representando 16,96% do total dos proveitos. 

Analisando a estrutura dos gastos dos Correios em 2013, 
aproximadamente 71,95% 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 16,02% do total dos custos. 
Despesas com amortizações dos equipamentos de 
operações corresponderam a cerca de 8,39% do total 
dos custos.

服務承諾會議
Reunião sobre Carta de Qualidade
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費用種  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 Exercício

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

2.67%

16.02%

71.95%

0.39%

8.39%

0.00%

0.29%

0.29%

100.00%

費用結構表 Mapa de Estrutura de Despesas

收益種  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

16.96%

41.61%

4.69%

6.42%

28.07%

2.25%

100.00%

收益結構表 Mapa de Estrutura de Proveitos 郵政儲金局

2013年客戶存款餘額為6億5,800
萬元，與前一年比較，減少35%。

全年新批出的貸款金額較上一年增
加6%，而年末貸款餘額減去減值準
備為1億8,800萬元。

淨利息收入約為2,817萬元，淨費
用及佣金收入為680萬元，經營支
出則約為1,567萬元。

2013年所錄得的營業結果為1,901
萬元，較2012年減少8%。

Caixa Económica Postal

Até fi nais de 2013, o total de depósitos captados 
pela CEP foi de cerca de 658 milhões de patacas, 
representando uma descida de 35% em relação ao 
ano anterior.

O montante de novos empréstimos concedidos 
durante o ano de 2013 traduz um aumento de 6% 
relativamente a 2012, e o montante, líquido de 
imparidade, mutuado em circulação, no fi nal do ano, 
era de cerca de 188 milhões de patacas.

A margem fi nanceira e os resultados de serviços e de 
comissões foram, respectivamente, de 28,17 milhões 
e de 6,8 milhões de patacas, sendo os custos de 
exploração de cerca de 15,67 milhões de patacas.

Os resultados de 2013, no valor de 19,01 milhões 
de patacas, traduzem um decréscimo de 8%, 
relativamente a 2012.
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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

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

安全電子郵政服務
Serviços Electrónicos Postais Seguros

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

Informações Gerais

聯絡資料8
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