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Celebração do Centenário da Caixa Económica Postal - Exposição e Lançamento de Álbum Fotográfi co

Em celebração do Centenário da Caixa Económica Postal, 
a Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações 

publicou o Álbum Fotográfi co “Um Contributo para a História 
de Macau”, cujo lançamento teve lugar no dia 21 de Setembro 
de 2017, na Galeria da Estação Postal do Carmo na Taipa, onde 
também foi inaugurada uma exposição com o mesmo título.
A cerimónia de lançamento do álbum e de inauguração da 
exposição foi presidida pelo Eng. Raimundo Arrais do Rosário, 
Secretário para os Transportes e Obras Públicas, pela Dra. Lei Ho 
Ian, Administradora da AMCM em representação do Presidente 
do Conselho de Administração, Dr. Chan Sau San, e pela Dra. 
Lau Wai Meng, Directora dos CTT.

O Álbum Fotográfico “Um Contributo para a História de 
Macau” contém um conjunto de imagens inéditas de edifícios 
que passaram a propriedade da Caixa Económica Postal 
nos anos de 1930 e 1940. Para além de ser um registo das 

características arquitectónicas dos edifícios e das condições de 
vida da sociedade de Macau daquele período, o álbum revela 
o esforço da Caixa Económica Postal na prestação de abrigo 
a refugiados nas suas propriedades, durante a guerra contra a 
invasão do Japão.

O álbum e exposição serviram para assinalar o Centenário da Caixa 
Económica Postal e ilustrar o papel que desenvolveu no passado, 
mas também para promover o conhecimento sobre o património e 
desenvolvimento da cidade junto da população de Macau.

A exposição está patente ao público, diariamente (excepto à 
Segunda-feira), das 10:30 às 17:30 horas, até dia 31 de Março de 
2018. E o álbum está à venda na Estação Postal do Carmo (Taipa), 
na Loja de Filatelia da Estação Central e na Loja do Museu das 
Comunicações.
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Lançamento da Emissão “Serviços Sociais de Macau”

Para assinalar o 50.º Aniversário do 
Instituto de Acção Social, os CTT 

lançaram uma emissão comemorativa 
no dia 3 de Julho. A cerimónia de 
lançamento, que teve lugar no Centro 
de Ciência de Macau, foi presidida pelo 
Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura, Dr. Alexis Tam, pela Presidente 
do Instituto de Acção Social, Dra. Vong 
Yim Mui, e pela Directora dos CTT, Dra. 
Lau Wai Meng.   

HNET

IPv6

IPv6

IPv6

Fórum de Governação da Internet e Seminário sobre o Desenvolvimento de 
IPv6 e da Internet das Coisas em Macau

17.º Fórum de Política e Regulação da Telecomunidade da Ásia-Pacífi co

No passado dia 26 de Setembro, os 
CTT, o Instituto Politécnico de 

Macau, o Centro de Produtividade e 
Transferência de Tecnologia de Macau 
e o Centro de Informação da Internet 
de Macau (operado pela HNET Asia, 
Limitada) organizaram em Macau o 
Fórum de Governação da Internet e o 
Seminário sobre o Desenvolvimento 
de IPv6 (Internet Protocol version 

A Direcção dos Serviços de Correios 
e  Te l e c o m u n i c a ç õ e s  ( C T T ) , 

representada por Chan Chi Keong, 
da Divisão de Normas e Técnicas, e 
Lok Ka Chon, da Área dos Assuntos 
Jurídicos da Área de Telecomunicações, 
participou no 17.º Fórum de Política 
e Regulação da Telecomunidade da 
Ásia-Pacífico (APT) que teve lugar em 
Colombo, Sri Lanka, entre 24 e 26 de 
Julho de 2017. Para além dos membros 
da APT, foram também convidados 
a participar no Fórum os membros 
associados, organizações internacionais 
e regionais e operadores dos sectores 

6) e Internet das Coisas. Estes eventos tiveram como temas o “Desenvolvimento 
das Várias Formas dos Caracteres na China, Hong Kong, Taiwan, Japão e Coreia” 
e o “Desenvolvimento de IPv6 e da Internet das Coisas em Macau”, tendo sido 
convidados académicos e representantes destas áreas, provenientes de Hong Kong 
e Macau, com o propósito de proceder a uma discussão e intercâmbio para recolha 
de diferentes ideias com vista à construção e manutenção de um desenvolvimento 
sustentável das redes de Macau e, para além disso, abordar os resultados da 
investigação académica sobre o desenvolvimento de IPv6 e da Internet das Coisas 
bem como a aplicação destas tecnologias.

Os selos desta emissão pretendem representar o cuidado e respeito que o 
Governo da RAEM empresta aos “Cuidados a mulheres e crianças”, “Famílias 
harmoniosas”, “Respeito pelos idosos” e “Reabilitação e inserção”; com a 
imagem “Acção conjunta e satisfação na prestação de apoios”, o bloco pretende 
transmitir o espírito de cooperação entre as associações particulares e o Governo.  
Os CTT esperam, através desta emissão, enfatizar o ambiente social e familiar 
harmonioso e feliz que se vive em Macau.

de tecnologia informática e telecomunicações. O principal objectivo deste Fórum 
foi disponibilizar, na região da Ásia-Pacífico, uma plataforma comum para os 
formuladores de políticas, os reguladores e as empresas envolvidas poderem discutir 
as mudanças e problemas que enfrentam, oferecendo também uma oportunidade 
para compartilharem experiências e trocarem opiniões, no sentido de melhorarem o 
intercâmbio e a cooperação entre si.

Sendo a Região Administrativa Especial de Macau (representada pelos CTT) 
membro associado da APT, a participação neste fórum permitiu obter um 
maior conhecimento sobre as tendências das políticas e regulação nas áreas de 
telecomunicações e tecnologia informática e, ainda, sobre a construção da sociedade 
digital, fi nanças digitais, infra-estrutura digital e segurança de rede (cibersegurança) 
na região da Ásia-Pacífi co, constituindo uma referência para a elaboração das futuras 
políticas de telecomunicações, para a fiscalização dos referidos sectores e para o 
desenvolvimento de Macau como cidade inteligente.
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PKI (APKIC)

2017 PKI

(APKIC)

PKI

Reunião da Comissão Directiva do Consórcio PKI Ásia 2017

12.º Congresso da União Postal da Região Ásia-Pacífi co

Teve lugar em Banguecoque, Tailândia, 
entre os dias 31 de Julho e 1 de Agosto, 

a Reunião do Consórcio PKI Ásia (APKIC) 
2017, na qual participaram entidades de 
certificação da Tailândia, Hong Kong, 
Índia, Taiwan, Irão, Coreia do Sul, Japão 
e de Macau, representado pela Chefe 
da Divisão de Serviços de Certificação 
Electrónica dos CTT, Ip Hio Hong. 

A convite dos Correios Nacionais da China, os CTT de 
Macau, representados por Leung Keng In, Chefe da 

Divisão de Contabilidade Internacional e Relações Externas, 
integraram a Delegação Nacional Chinesa, juntamente com o 
Grupo dos Correios da China e Correios de Hong Kong, para 
participarem no 12.º Congresso da União Postal da Região 
Ásia-Pacífi co (APPU), que teve lugar em Teerão, Irão, entre os 
dias 3 e 7 de Julho de 2017. 

O objectivo deste Congresso foi a apreciação dos relatórios 
de actividades e planos de trabalho do Colégio Postal e da 
Cooperativa Postal Ásia-Pacífico, a aprovação do Orçamento 

No seguimento da reunião da APKIC realizada em Fuzhou, no passado mês de 
Maio, esta reunião incluiu temas como: desenvolvimento futuro da PKI, teste de 
interoperabilidade e reconhecimento recíproco de legislação e regulamentação. Num 
workshop, foram ainda abordados outros tópicos sobre tendências, estratégias e 
calendarização do desenvolvimento da PKI. 

Esta reunião reforçou o conhecimento de todos os membros sobre o desenvolvimento 
do ramo PKI, podendo servir de referência para os Serviços de Certifi cação dos CTT de 
Macau na construção de uma cidade inteligente no futuro.

Congresso Mundial de Tecnologia Móvel –Shanghai  2017

O Congresso Mundial de Tecnologia Móvel – Shanghai 2017 teve lugar no Novo 
Centro Internacional de Exposições de Xangai, entre 28 de Junho e 1 de 

Julho, tendo recebido 67 500 participantes provenientes de 104 países e regiões. 
Representantes de várias empresas e associações foram convidados pela Organização 
para dar palestras, abrangendo diversos temáticas e aspectos, nomeadamente 
estratégias de transformação de operadores, segurança de dados, terminais globais, 
Internet das Coisas, evolução da rede e empresas e tecnologias da nuvem. Os 
oradores não só partilharam as suas perspectivas acerca de novas tecnologias e 
aplicações como também discutiram os desafios e as oportunidades do futuro 
desenvolvimento dos sectores.

Wong San San, da Divisão de Mercado e Concorrência, e Wu Heng Meng, da Divisão 
de Assuntos de Regulação dos CTT, participaram neste Congresso, com o objectivo de 

conhecerem melhor o desenvolvimento 
das tecnologias de comunicações móveis 
5G e a Internet das Coisas, entre outros 
serviços, tendo em vista a elaboração do 
planeamento dos serviços 5G de Macau 
no futuro.

para 2018 e a eleição das estruturas da APPU para o período 
2018-2021. No evento, os CTT apresentaram os resultados 
obtidos pelo Grupo de Trabalho de Serviços Electrónicos nos 
últimos quatro anos.

Na votação dos membros, Lin Hong Liang, da Delegação 
da China, foi eleito Secretário-Geral da APPU, sendo a 
Presidência do Conselho Executivo da APPU assumida por 
um representante do Japão. Ficou também estabelecido que 
a reunião anual do Conselho Executivo da APPU de 2018 e o 
Congresso da APPU de 2021 terão lugar, respectivamente, em 
Da Nang, Vietname, e em Banguecoque, Tailândia.
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www.macao2018.

org.mo

 

Recepção de apresentação da “35.a Exposição Internacional Asiática de Filatelia, 
Macau 2018”    

Os CTT de Macau estiveram presentes na “Exposição 
Mundial de Filatelia, BANDUNG 2017”, entre os dias 3 e 

7 de Agosto, tendo instalado um stand de vendas e um posto 
de correio para promoção dos selos de Macau.

Durante a exposição, no dia 5 de Agosto, teve lugar uma 
recepção para apresentação da “35.a Exposição Internacional 
Asiática de Filatelia, Macau 2018” (doravante designada 
“Macau 2018”), a realizar no território, no próximo ano. 
Estiveram presentes neste evento mais de 200 convidados, 
incluindo representantes de autoridades postais, membros de 
júris, comerciantes fi latélicos e expositores.

Na recepção, Ng Mei Kei, presidente substituta da Comissão 
Organizadora da “Macau 2018”, proferiu um discurso em 
representação da Directora dos CTT de Macau, Lau Wai 
Meng, no qual convidou todos os presentes a participarem 
na Exposição Internacional Asiática de Filatelia a ter lugar 
pela primeira vez em Macau. Ng Mei Kei, juntamente com 
o Presidente da Federação Internacional de Filatelia, Tay 
Peng Hian, e o Vice-Presidente da Federação Inter-Asiática de 
Filatelia (FIAP), Andrew Cheung, brindou ao sucesso da “Macau 
2018”.       

Informações actualizadas sobre a exposição “Macau 2018” no 
website: www.macao2018.org.mo.

Focos de Filatelia

名稱
Nome

日期
Data

郵票數目
N° de Selos

金額 (澳門幣)
Taxas 
(MOP)

發行數量
Tiragem

Serviços Sociais de Macau 03/07/2017 4  selos + 1  bloco 15.00 + 12.00 350,000  conjuntos
350,000  unidades

90º Aniversário da Fundação do 
Exército de Libertação do Povo Chinês

01/08/2017 6  selos + 1  bloco 15.00 + 12.00 350,000  conjuntos
350,000  unidades

125 
Tung Sin Tong – 125 Anos de 

Solidariedade Social
08/08/2017 4  selos + 1  bloco 15.00 + 12.00 350,000  conjuntos

350,000  unidades

150º Aniversário do Nascimento de 
Camilo Pessanha

07/09/2017 2  selos + 1  bloco 7.50 + 12.00 300,000  conjuntos
300,000  unidades

Serviços Sociais de Macau

A assistência prestada pelo Governo de Macau remonta aos 
anos 30 do século passado. Em 1967 foi fundado o Instituto 
de Assistência Social, antecessor do Instituto de Acção Social. 
Presentemente, o Serviço Social evoluiu para um modelo de 
serviço diversifi cado. 

A presente emissão é composta por quatro selos e um bloco 
filatélico. Os selos pretendem transmitir o espírito de cuidado 
e respeito mútuo, com imagens dedicadas aos “Cuidados a 
mulheres e crianças”, “Famílias harmoniosas”, “Respeito pelos 
idosos” e “Reabilitação e inserção”; o bloco pretende transmitir 
o espírito de cooperação entre as associações particulares e 
o Governo, com a imagem “Acção conjunta e satisfação na 
prestação de apoios”. Todas as imagens servem para enfatizar 
o objectivo principal de contribuir para um ambiente social 
e familiar harmonioso e feliz em Macau. A casinha azul, 
ilustrada nos selos e bloco da emissão, foi classificada como 
uma construção de interesse arquitectónico e, gradualmente, 
transformou-se em símbolo de benefícios sociais no coração 

das gentes de Macau. Este edifício tem sido testemunha 
das vicissitudes da história da beneficência em Macau e dos 
serviços sociais, bem como do respectivo progresso ao longo 
das últimas dezenas de anos.

Design:
Ng Wai Kin

Pagela – Autor:

Instituto de Acção Social do 
Governo da RAEM
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Focos de Filatelia – Próximo Lançamento

名稱
Nome

日期
Data

郵票數目
N° de Selos

金額 (澳門幣)
Taxas 
(MOP)

發行數量
Tiragem

Flor de Lótus 09/10/2017 4  selos + 1  bloco 15.00 + 12.00 300,000  conjuntos
300,000  unidades

Mobiliário Chinês 10/11/2017 4  selos + 1  bloco 15.00 + 12.00 300,000  conjuntos
300,000  unidades

Thangka – Sete Budas do Passado 21/11/2017 7  selos 19.50 300,000  conjuntos

Golfi nho Branco Chinês 01/12/2017 4  selos + 1  bloco 15.00 + 15.00 300,000  conjuntos
300,000  unidades

Tung Sin Tong – 125 Anos de Solidariedade Social

A Associação Tung Sin Tong, fundada em 1892 (18.o 

ano do domínio do Imperador Guangxu, Dinastia 
Qing), completa este ano 125 anos de história, 
sendo considerada a mais antiga associação de 
benefi cência de matriz chinesa em Macau. Fundada 
por um grupo de comerciantes chineses de Macau 
e de Hong Kong, foi inicialmente designada 
“Mansão Tung Sin”, cuja finalidade era congregar 
esforços de chineses locais, de diferentes áreas, 
com disponibilidade financeira para apoiar os 
mais idosos, os mais fracos e pobres da sociedade 
chinesa. No dia 1 de Dezembro de 1892, o grupo 
pediu ao Governo para ser registado oficialmente 
como uma associação de benefi cência.

90º Aniversário da Fundação do Exército de 
Libertação do Povo Chinês

A Revolta de Nanchang, desencadeada 
pelo Partido Comunista da China a 1 de 
Agosto de 1927, surpreendeu o país e o 
mundo. Desde então, para o Exército de 
Libertação do Povo Chinês o dia 1 de 
Agosto tornou-se data comemorativa e 
gloriosa. 

150º Aniversário do Nascimento de Camilo Pessanha

Camilo de Almeida Pessanha nasceu em Coimbra. Depois de 
se ter graduado em Direito, chegou a Macau, em 1894 para 
exercer funções de professor no Liceu de Macau. Macau foi a 
terra escolhida por Camilo Pessanha para seu exílio. Atraído 
pela cultura chinesa, nomeadamente pela caligrafi a e poesia, 
Camilo Pessanha viveu 32 anos em Macau e faleceu também 
nesta terra, estando sepultado no Cemitério de São Miguel 
Arcanjo. “Clepsidra” foi a obra mais emblemática que deixou.

Design:
Lio Man Cheong

Design:
Ao Kuan Kin

Design:
 Carlos Marreiros

Pagela – Autor:
Associação de Benefi cêmcia 

Tung Sin Tong

Pagela – Autor:
Direcção dos Serviços de Correios 

e Telecomunicações

Pagela – Autor:
 Yao Feng

Ao longo de 90 anos, geração sobre geração, o exército popular tem lutado com 
audácia a favor da revolução, da construção e reforma da China, bem como para 
salvaguarda da paz e tranquilidade no mundo.
 
A presente emissão é composta por seis selos e um bloco fi latélico. Os selos ilustram 
equipamentos militares de base do exército chinês, nomeadamente um tanque de 
guerra “ZTZ-96”, um porta-aviões “Liaoning”, um caça furtivo “Chengdu J-20”, 
um míssil balístico anti-forças navais “Dong Feng 21D” e o Laboratório Espacial 
“Tiangong 2”. O 6.o selo e o bloco fi latélico ilustram o destacamento em Macau do 
Exército Popular de Libertação.
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GO FUN

Facebook

( E -commerce 

strategy )

Mr. Amitabh Singh

Formação sobre “Estratégia de Comércio Electrónico”

A convite dos CTT, o Colégio de 
Formação da União Postal da Ásia-

Pacífi co realizou em Macau, de 24 a 28 
de Julho, uma acção de formação sobre 
“Estratégia de Comércio Electrónico”. 
Participaram neste curso, ministrado 
pelo formador Amitabh Singh nas 
instalações dos CTT, 26 funcionários de 
diversas áreas dos Serviços de Correios e 
Telecomunicações.     

A acção de formação incluiu demonstrações de casos de comércio electrónico, e a 
apresentação de temas como “situação e tendências do comércio electrónico global”, 
“vendas postais online e novas oportunidades”, “prática de comércio electrónico e apoio 
logístico” e “estratégicas de desenvolvimento de comércio electrónico”. Estes tópicos 
do programa visaram não só orientar e aconselhar os formandos, mas também reforçar 
o espírito de equipa e comunicação. Através de exercícios em grupo, os participantes 
tiveram a oportunidade de elaborar um plano estratégico de comércio electrónico, o 
que permitiu que conhecessem, de forma mais aprofundada, as questões e desafios 
que a actividade postal actualmente enfrenta, bem como as tendências do comércio 
electrónico global e o desenvolvimento futuro do sector postal.      

Formação “Serviços Postais Internacionais”

(APPC)

(International Postal Services)

Mr. Amitabh Singh

Para optimizar a qualidade dos serviços, aprofundando o 
conhecimento do pessoal dos CTT sobre o desenvolvimento 

e funcionamento de autoridades postais de outras regiões, 
Wong Ka Po, da Área dos Serviços de Direct Mail, em 
representação dos CTT de Macau, participou num curso 
organizado pelo Colégio de Formação da União Postal da Ásia-
Pacífico (APPC), dedicado aos serviços postais internacionais. 
O curso teve lugar em Banguecoque, Tailândia, entre os dias 31 
de Julho e 25 de Agosto, e foi ministrado por Amitabh Singh a 
representantes de 10 países da região.

  O programa deste curso centrou-se, fundamentalmente, na 
apresentação do background, estrutura e desenvolvimento 

da UPU, na análise das circunstâncias internas e externas ao 
sector na actualidade, nas questões e desafi os que a actividade 
postal enfrenta, em informações sobre os produtos postais mais 
recentes de outros países e nos métodos básicos de liquidação. 
Os participantes no curso tiveram oportunidade de visitar 
o Centro de Tratamento de Correio e estações postais da 
Tailândia, bem como as empresas privadas de correio rápido 
“NIM Express” e “Line Man”,tendo ainda participado num 
workshop sobre o “Sistema dos Serviços Postais Internacionais”. 
A acção de formação terminou após os formandos terem 
completado todos os exercícios, terem feito apresentações 
individuais e em grupo e realizado o exame fi nal.      

NIM Express Line Man

(IPS Workshop)

Actividades de Verão no Museu das Comunicações

Durante as férias do verão de 2017, 
o  M u s e u  d a s  C o m u n i c a ç õ e s 

organizou diversas actividades. Nos dias 
27 e 28 de Julho, teve lugar a actividade 
"Verão – Matemática Lúdica",  que 
incluiu exercícios de Raciocínio Lógico e 
desenho, jogos e uma visita à exposição 
especial “Infinitude da Matemática”. 
As fotos desta actividade podem ser 
vistas  no facebook do Museu das 
Comunicações. 

Nos dias 6 e 20 de Agosto,  foram 
organizadas duas sessões da oficina 
de trabalho para famílias "Estúdio 
Geométrico de Piet Cornelies Mondrian". 
Os part icipantes,  com o apoio de 
facilitadores do museu, aprenderam a 
analisar a relação entre a composição de 
um desenho e a matemática, e tentarem 
criar e desenvolver os seus próprios 
desenhos geométricos!

O “Campo de Ciência Expresso – Um Pontapé de Saída para a Engenharia 
Biomédica”, organizado pela Macau Sociedade de Engenharia Biomédica, Instituto 
dos Engenheiros Electrotécnicos e Electrónicos de Macau, EEE-EMB Hong Kong – 
Capítulo Conjunto Macau e o Museu das Comunicações, teve lugar entre os dias 8 e 
11 de Agosto de 2017. 

O programa do Campo incluiu demonstrações científicas e uma oficina de 
trabalho nas instalações do Museu das Comunicações, bem como várias visitas, 
nomeadamente ao Centro de Aprendizagem de Ortopedia e Laboratório de Pesquisa 
de Lesões Desportivas do Hospital Príncipe de Gales de Hong Kong, à Universidade 
Chinesa de Hong Kong, à Universidade Politécnica de Hong Kong e à Universidade 
de Macau. Estas actividades tiveram como objectivo proporcionar aos jovens 
participantes um maior entendimento sobre a engenharia biomédica, ampliar a sua 
visão sobre a ciência e benefi ciar os seus estudos no futuro.
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Lançamento ofi cial do Serviço de Cacifo Electrónico Clube de Pessoal dos CTT – Notícias

A equipa de futebol do Clube de Pessoal 
dos CTT participou no Torneio de 

Futebol “Taça da Amizade 2017”, organizado 
pelo Clube da Associação dos Empregados 
da CEM e SAAM, no mês de Agosto, tendo 
demonstrado, nesta renhida competição, 
um forte espírito combativo e de equipa.

A Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações 
(CTT) lançou o Serviço eSignCloud, uma ferramenta 

de assinatura electrónica segura e fácil de usar, que utiliza 
um sistema de autenticação de identidade (“real-name 
authentication”), o que permite fazer assinaturas electrónicas 
em documentos electrónicos a qualquer momento e em 
qualquer lugar. Trata-se de um serviço seguro, conveniente 
e com força legal, criado para serviços públicos, entidades 
comerciais e pessoas singulares. 

As aplicações web (Webapps) podem ser integradas no Serviço 
eSignCloud,  serviço que permite assinaturas electrónicas. A 
autenticação de identidade de signatários através do seu nome 
verdadeiro poderá elevar a confi ança dos utilizadores em transacções 
online, mais fáceis e seguras desta forma. 

Em sintonia com o objectivo dos SAFP de, em horário pós-laboral, os trabalhadores 
dos serviços públicos participarem em actividades que promovam a saúde física e 
mental e reforcem o intercâmbio e a amizade, a equipa de basquetebol do Clube 
participou na Competição Amigável de Basquetebol para Trabalhadores dos Serviços 
Públicos 2017, que decorreu no mês de Setembro.

eSignTrust

eSignTrust MOTP APP

www.esigntrust.com 28330338 sales@esigntrust.com

Numa fase inicial, o Serviço eSignCloud é adoptado pelo “serviço online 
para os pedidos de informações por escrito em formato electrónico” 
da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça. Os CTT iniciaram, 
trabalhos promocionais, apresentando o Serviço eSignCloud a serviços 
públicos, entidades comerciais e organizações.

Para requerer o serviço eSignCloud, os utilizadores necessitam de 
abrir uma conta com o seu certifi cado electrónico. Com a “eSignTrust 
Mobile One-Time Password” (eMOTP), fornecida gratuitamente pelos 
Serviços de Certificação eSignTrust, oferece-se um segundo factor de 
autenticação para uma maior protecção.

Podem ser obtidas mais informações sobre o Serviço eSignCloud 
visitando a página electrónica: www.esigntrust.com, ou contactando 
os serviços através do telefone 28330338 ou via correio electrónico: 
sales@esigntrust.com.
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