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Este ano, o Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade 

da Informação tem como tema “Ligar 2030: A contribuição das 

tecnologias de informação e comunicação (TIC) para os objectivos de 

desenvolvimento sustentável”, centrado em soluções orientadas para novas 

tendências impulsionadas pela tecnologia da informação e comunicação, 

obtendo o progresso na promoção do desenvolvimento sustentável da 

economia, do ambiente e da sociedade.

Para apoiar o “Plano de Subsídio de Consumo” do 

Governo da RAEM, lançado durante o período 

epidémico, entre 14 e 30 de Abril de 2020, foram 

instalados balcões especiais nas estações postais do 

Mercado Vermelho, Jardins do Oceano, na Entidade de 

Registo eSignTrust, no Museu das Comunicações e na 

Caixa Económica Postal para a distribuição do Cartão 

de Consumo Electrónico. 

Cerca de 13000 cidadãos de Macau utilizaram estes balcões 

especiais dos CTT para o levantamento do seu cartão, tendo 

demonstrado, durante esses dias, boa organização no fluxo 

de trabalho e boa ordem nas filas de levantamento.

Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da Informação

Apoio na Distribuição do “Cartão de Consumo Electrónico”

A Directora dos CTT par  lhou informação sobre o desenvolvimento e as oportunidades dos serviços de 
correios e telecomunicações de Macau com os estudantes de ensino superior de Macau

À convite da Direcção dos Serviços do 

Ensino Superior, a Directora dos CTT, 

Lau Wai Meng, na noite do dia 12 de 

Maio de 2020, parti cipou na sessão da “Série 

de conversas na Internet com os estudantes 

do ensino superior”, através do intercâmbio 

interacti vo na Internet, e parti lhou informação 

sobre o desenvolvimento e as oportunidades 

dos serviços de correios e telecomunicações 

de Macau.

Esta acção contou com a participação activa 

de estudantes do ensino superior que se 

encontram em Macau e noutras partes do 

mundo. As perguntas foram principalmente 

sobre o desenvolvimento profissional na 

área dos correios e das telecomunicações, a 

necessidade dos quadros qualificados para os 

CTT, os serviços de certificação electrónica, 

os serviços da Caixa Económica Postal, o 

desenvolvimento e a utilização do serviço 

de 5G, a construção e o desenvolvimento da 

cidade inteligente, entre outros. 

Lançamento da Emissão “Juntos no Combate à Epidemia”

No passado dia 22 de Junho, nas instalações dos CTT, teve lugar uma conferência de 

imprensa sobre o lançamento da emissão comemorativa “Juntos no Combate à 

Epidemia”. A conferência foi presidida por Lau Wai Meng, Directora dos CTT, com a 

presença de Lei Chin Ion, Director dos Serviços de Saúde, como convidado especial.  

A Directora dos CTT indicou que esta emissão foi lançada para prestar homenagem a todos os 

trabalhadores da prevenção epidémica em todo o mundo, especialmente, os profissionais 

de saúde que estão na linha da frente da luta contra a epidemia. Por sua vez, o Director dos 

Serviços de Saúde referiu que a epidemia da pneumonia 

causada pelo novo tipo de coronavírus constitui um 

grande desafio para Macau. Neste duro teste, todos os 

sectores da sociedade e toda a população de Macau 

estão determinados a trabalhar em conjunto para 

atingir objectivos comuns, empenhando-se em apoiar 

e colaborar activamente nas medidas de prevenção da 

epidemia tomadas pelo Governo, numa acção conjunta 

de combate à epidemia.

A presente emissão é composta por um selo e um bloco, 

o design do selo ilustra uma trabalhadora de saúde com 

punho cerrado e determinada no combate à epidemia, o 

bloco tem, como fundo, o Centro Hospitalar Conde de São Januário e o Centro Clínico de Saúde Pública em Coloane, demonstrando 

a boa cooperação entre os departamentos e profissionais de diferentes áreas, como o pessoal de saúde, alfândega, bombeiros, e 

tripulação da Air Macau, todos juntos na luta contra a epidemia.

No dia de lançamento, em 24 de Junho, um grande número de cidadãos e coleccionadores alinharam-se em filas para a aquisição 

de selos, marcando, em conjunto, o nascimento da primeira emissão filatélica de Macau dedicada ao combate à epidemia.  

A Direcção dos Serviços de Correios 

e Telecomunicações lançou, no dia 

21 de Maio, a emissão fi latélica 

“70.° Aniversário da Associação Geral das 

Mulheres de Macau”, para assinalar o 

acompanhamento da jornada gloriosa desta 

associação no desenvolvimento de assuntos 

das mulheres e crianças de Macau ao longo 

dos 70 anos da sua existência. 

No dia de lançamento da emissão, realizou-se 

uma cerimónia de corte de fitas na Associação 

Geral das Mulheres de Macau que foi presidida 

Cerimónia de lançamento da emissão fi latélica “70.° Aniversário da Associação Geral das 
Mulheres de Macau”

Para assinalar o Dia Mundial das Telecomunicações e da 

Sociedade da Informação, os CTT, no dia 17 de Maio, instalaram 

um posto de correio temporário na Loja de Filatelia da Estação 

Central, disponibilizando ao público o carimbo comemorativo 

alusivo ao “Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade 

da Informação”. Na ocasião, foram distribuídos ao público 

sobrescritos comemorativos deste tema.

pelo Subchefe do Departamento dos Assuntos Sociais do Gabinete de Ligação do Governo Popular 

Central na Região Administrativa Especial de Macau, Zhao Kuiwei, pela Directora dos CTT, Lau Wai 

Meng, Presidente do Instituto da Acção Social, Hon Wai, Presidente substituta do Conselho de 

Administração da Fundação Macau, Zhong Yi, Presidente honorária, Ieong Sau Man, e Presidente do 

Conselho Executivo, Lam Un Mui, ambas da Associação Geral das Mulheres de Macau. A cerimónia 

de assinatura de sobrescrito de 1.º dia com selos foi presidida pela Directora dos CTT, Lau Wai Meng, 

e pela Presidente do Conselho Executivo da Associação Geral das Mulheres de Macau, Lam Un Mui. 

Esta emissão é composta por um conjunto de quatro selos e um bloco, sendo que os selos ilustram 

os quatro desígnios da sua actividade: cuidar das mulheres, cuidar das crianças, defender os seus 

direitos e a dedicação às causas filantrópicas; o bloco ilustra um lar feliz construído pela população 

de Macau. Com a aplicação de cores vivas e radiantes nas imagens, o conjunto de selos e bloco 

apresenta o tema da emissão de uma forma alegre e descontraída.

Relati vamente aos trabalhos de melhoramento de infra-estruturas de informação através 

de reconhecimento mútuo de certi fi cados electrónicos no âmbito da implementação das 

“Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-

Hong Kong-Macau” do Governo da RAEM, os CTT parti ciparam num simpósio do Grupo de 

Trabalho de Reconhecimento Mútuo de Certi fi cados Electrónicos na Grande Baia Guangdong-

Hong Kong-Macau, que teve lugar, por  videoconferência, no dia 29 de Junho. 

Esti veram presentes os representantes do Departamento da Indústria e Tecnologia de 

Informação da Província de Guangdong, Gabinete do Director de Informação do Governo de 

Hong Kong e diversas enti dades de serviços de certi fi cação electrónica da Grande Baía, que 

discuti ram e trocaram opiniões sobre as estratégias de gestão de reconhecimento mútuo de 

certi fi cados de assinatura electrónica da Grande Baia Guangdong-Hong Kong-Macau.

Este Grupo de Trabalho foi consti tuído na cidade de Shenzhen no dia 15 de Novembro de 2019 

e é composto pelas seguintes enti dades: Divisão de Tecnologia de Informação e Serviços de 

Soft ware e a Divisão de Cooperação Internacional do Ministério da Indústria e Tecnologia de 

Informação do Governo Central, Departamento da Indústria e Tecnologia de Informação da 

Província de Guangdong, Gabinete do Director de Informação do Governo de Hong Kong, e a 

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações de Macau. 

Os Serviços de Cer  fi cação eSignTrust ob  veram aprovação na reapreciação
da Cer  fi cação de Reputação de Rede (WebTrust)

Os Serviços de Certi fi cação eSignTrust têm vindo a 

obter, com sucesso, desde 2018, o selo WebTrust 

(WebTrust Seal), reconhecido internacionalmente, 

demonstrando assim que os serviços de certi fi cação e o 

nível de gestão operacional de eSignTrust obedecem aos 

padrões internacionais e têm a capacidade e as qualifi cações 

requeridas para prestar serviços de certi fi cação credíveis. 

Em 2020, após reapreciação dessa Certi fi cação, os Serviços 

de Certi fi cação eSignTrust conti nuaram a obter esse 

reconhecimento.

Os Serviços de Certificação eSigntrust estão empenhados em prestar serviços com profissionalismo, 

alta qualidade e inovação, adoptando tecnologias de PKI (infra-estrutura de chaves públicas) utilizadas 

globalmente e assegurando as melhores práticas operacionais do sector, disponibilizando serviços 

de certificação credíveis aos cidadãos, empresas comerciais e departamentos governamentais. 

Os certificados eletrónicos  emitidos pelos Serviços de Certificação eSignTrust têm uma base 

de confiança reconhecida internacionalmente e cumprem os requisitos de reconhecimento 

de identidade, integridade da informação, não-repúdio e confidencialidade da informação, e 

promovem activamente o desenvolvimento do Governo Electrónico e do Comércio Electrónico.

Para obter mais informações sobre o “WebTrust Seal”, consulte a página electrónica do eSignTrust 

(https:// www.esigntrust.com). 

 Simpósio online sobre Reconhecimento Mútuo de Cer  fi cados de Assinaturas Electrónicas 
na Grande Baia Guangdong-Hong Kong-Macau
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70.° Aniversário da Associação Geral das Mulheres de Macau
Fundada em 1950, a Associação Geral das Mulheres é a mais antiga organização das 

mulheres com maior número de sócias e a mais representativa de Macau. A Associação 

tem mantido o conceito “Cuidar das mulheres e crianças, servir a comunidade”, e o valor 

“Amar a Pátria, Amar Macau”, ligando e unindo mulheres de todas as classes, dedicando-se 

ao bem-estar das mulheres e crianças, promovendo a constituição de famílias harmoniosas, 

e construindo juntamente uma sociedade próspera e estável. 

A epidemia da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus, com origem no início de 2020, 

constitui para Macau o maior desafio desde o seu regresso à Pátria. Neste duro teste, a comunidade 

de Macau, determinada a trabalhar em conjunto para atingir objectivos comuns, tem desenvolvido 

grandes esforços para se manter forte na prevenção da epidemia, demonstrando o seu espírito 

“Juntos no combate à epidemia”. Estes factos deixaram marcas impressionantes nesta pequena 

cidade, onde se revelou muita solidariedade e preocupação com os outros.
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Associação Geral das Mulheres de Macau

Plantas Medicinais Regionais II
A cultura da medicina tradicional chinesa é um tesouro da civilização chinesa. Nos 

dias de hoje, a medicina chinesa está a ser cada vez mais valorizada a nível mundial. 

Nesta emissão filatélica, as plantas seleccionadas nos quatro selos –Murta Ordinária 

(Rhodomyrtus tomentosa), Desmos da China (Desmos chinensis), Jasmim do Cabo 

(Gardenia jasminoides) e Pé-de-Pato (Schefflera heptaphylla), e as plantas escolhidas 

no bloco filatélico – Crisântemo Amarelo (Chrysanthemum indicum), Frangipania 

Branca (Plumeria rubra ‘Acutifolia’), Madressilva do Japão (Lonicera japonica) e Árvore 

do Algodão (Bombax ceiba), todas são variedades de plantas selvagens locais ou 

comumente plantadas no território.
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Instituto para os Assuntos Municipais da Região 

Administrativa Especial de Macau 

Centenário da Cruz Vermelha de Macau
A Cruz Vermelha em Macau, fundada em 1920, é a mais antiga organização 

humanitária local, e comemora este ano o seu primeiro centenário. A missão 

humanitária da Cruz Vermelha de Macau, ao longo dos últimos 100 anos, tem 

sido ininterrupta, tendo sempre observado os sete princípios fundamentais do 

referido Movimento, nomeadamente, Humanidade, Imparcialidade, Neutralidade, 

Independência, Voluntariado, Unidade e Universalidade, desenvolvendo actividades 

humanitárias tanto em Macau como no exterior, e pondo sempre em prática o 

espirito de humanitarismo e filantropia do referido Movimento da Cruz Vermelha.

/Design: 
Selos:

Sou Farong (Adapt.CTT) 
Bloco Filatélico: Ao Kuan Kin

/Pagela – Autor: 

Dr. Lei Chin Ion (Director dos Serviços de Saúde) 

No segundo trimestre de 2020, para além da 

distribuição normal de correio, a Direcção dos 

Serviços de Correios e Telecomunicações (CTT) 

entregou, através da equipa de distribuição, no período 

compreendido entre 14 de Abril e 19 de Junho, mais de 

247 mil cheques de comparticipação pecuniária para 

os cidadãos em geral, em articulação com as medidas 

do Governo da RAEM de alívio das dificuldades da 

população na situação epidémica.

Além disso, com a entrada em vigor, em 30 de Maio, do Regulamento Administrativo 

“Plano de apoio pecuniário aos trabalhadores, aos profissionais liberais e aos 

operadores de estabelecimentos comerciais”, os CTT enviaram também mais de 

68.000 cheques cruzados de apoio pecuniário para os beneficiários e comerciantes, 

durante o período entre 18 de Junho e 2 de Julho.

Na galeria temporária do Museu, está a decorrer a Exposição 

de Obras Seleccionadas do "Concurso de Desenhar a Minha 

Estória de Selos", realizado entre 2013 a 2019, mostrando 192 

trabalhos premiados e de mérito. 

Em resposta à iniciativa “Vamos! Macau! – Excursões Locais” 

que o Governo da RAEM lançou com a  pretensão de ajudar 

à recuperação gradual da actividade da indústria turística 

local, e, em sincronização com o plano global de retoma económica 

da cidade, a Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações 

(CTT),  participou nos roteiros comunitários coordenado pela 

Direcção dos Serviços de Turismo (DST), com o financiamento da 

Fundação Macau e o empenho de um grupo de trabalho constituído 

pela Associação das Agências de Viagens de Macau, Associação das 

Agências de Turismo de Macau e a Associação de Indústria Turística 

de Macau.

O Museu das Comunicações dos CTT tem sido o ponto de partida da 

excursão sob o tema “Amar a Pátria e Sentir Macau – Conhecer Macau 

com experiências de realidade virtual (VR)”. Durante o período de 22 de 

Junho a 30 de Setembro, os Facilitadores, nos dias de visita ao Museu, 

apresentaram primeiramente as instalações e as exposições interactivas 

aos participantes da excursão, seguido de  visita livre às galerias do Museu.

Exposição

A iniciati va “Vamos! Macau! – Excursões Locais”

Focos de Filatelia

Focos de Filatelia – Próximos Lançamentos

Nome Data N° de Selos Taxas (MOP) Tiragem

Plantas Medicinais Regionais II
 Selos  Bloco

conjuntos

unidades

70.° Aniversário da Associação Geral das 
Mulheres de Macau

 Selos  Bloco
conjuntos

unidades

Centenário da Cruz Vermelha de Macau
 Selo  Bloco

conjuntos

unidades

Juntos no Combate à Epidemia
 Selo  Bloco

conjuntos

unidades

Nome Data N° de Selos Taxas (MOP) Tiragem

Medicina Chinesa
 Selos  Bloco

conjuntos

unidades

Literatura e Personagens Literárias – 
Luo Shen Fu

 Selos  Bloco
conjuntos

unidades

Centenário da Associação de Educação 

de Macau

 Selos  Bloco
conjuntos

unidades

Poesia Clássica Chinesa – 
Poemas da Dinasti a Tang

 Selos  Bloco
conjuntos

unidades

Tomada de posse do subdirector dos CTT

No passado dia 4 de Maio, teve lugar a cerimónia de tomada de posse do Subdirector 

dos CTT, Lao Lan Wa. A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng, presidiu a cerimónia 

e testemunhou a prestação de juramento e, perante os membros do Conselho de 

Administração e as chefias, Lao Lan Wa assumiu, oficialmente, o cargo de subdirector. 

O Subdirector, Lao Lan Wa, que possui Mestrado em Gestão de Empresas e Licenciatura em 

Engenharia Electrotécnica, ingressou na Administração de Macau em 2005, e a partir de 2008, 

exerceu diversas funções de chefia, entre as quais, Supervisor da área da Gestão de Demonstração-

Telecomunicações e Manutenção, Chefe da Divisão de Assuntos de Regulação, Chefe do 

Departamento de Gestão de Telecomunicações e Subdirector em regime de substituição, e passou 

a ser o Subdirector a partir do dia 1 de Maio de 2020.  

Apoia a implementação das medidas para aliviar as difi culdades da população


