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O     Jantar de Confraternização de 
Natal, organizado pelo Clube de 

Pessoal dos CTT, teve lugar no dia 11 de 
Dezembro, no restaurante “The Plaza”, 
e contou com a presença do Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas, 
Eng. Raimundo Arrais do Rosário, que 

      Actividades de Natal do Clube de Pessoal dos CTT

endereçou a todos os sócios e trabalhadores votos de boas festas. O jantar-convívio, 
animado com representações de canto e com um grande sorteio, celebrou a quadra 
festiva do Natal e do Ano Novo.

A Festa de Natal para os fi lhos dos sócios do Clube dos CTT  animada com jogos 
de tendinhas, competições para crianças e um lanche teve lugar no Museu das 
Comunicações, na tarde do dia 9 de Dezembro. 
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Participação dos CTT na Conferência de Plenipotenciários 2018 da União Internacional 
das Telecomunicações

(International Telecommunication Union) 

2018  (2018 Plenipotentiary Conference, 

PP-18)

A C o n f e r ê n c i a  d e  P l e n i p o t e n c i á r i o s  2 0 1 8  ( 2 0 1 8 
P l e n i p o t e n t i a r y  C o n f e r e n c e ,  P P - 1 8 )  d a  U n i ã o 

Internacional das Telecomunicações (UIT) teve lugar no 
Dubai, Emirados Árabes Unidos, a 29 de Outubro. A Direcção 
dos Serviços de Correios e Telecomunicações (CTT) assistiu 
à PP-18 na qualidade de membro da delegação da China, 
chefiada pelo Vice-Ministro da Indústria e Tecnologia da 
Informação, Chen Zhaoxiong.

A participação nesta conferência contribuiu para fortalecer 
os conhecimentos dos CTT no âmbito das futuras estratégias 
de desenvolvimento geral da UIT. Durante este evento, 
a Directora dos CTT e outros membros da delegação 

5.a Conferência Mundial da Internet

5G

Wi-Fi

Wi-Fi

A 5.a Conferência Mundial da Internet, organizada 
conjuntamente pela Administração Nacional  do 

Ciberespaço e pelo Governo da Província de Zhejiang, 
decorreu em Wuzhen, Província de Zhejiang, entre 7 e 9 de 
Novembro de 2018. A conferência, cujo tema foi “Criando 
um Mundo Digital para Confiança Mútua e Governação 
Colectiva – Rumo a uma Comunidade com um Futuro 
Partilhado no Ciberespaço”, focou tópicos relacionados com o 
desenvolvimento da Internet, como inteligência artifi cial, 5G, 
megadados, cibersegurança e “rota da seda digital”.

Durante o “Fórum de Desenvolvimento da Internet dos Dois 
Lados do Estreito, Hong Kong e Macau”, no qual foi convidada 
a discursar, a directora dos CTT, Dra. Lau Wai Meng, revelou 
que os CTT de Macau estão a trabalhar, de forma activa, 
em vários projectos, nomeadamente no estabelecimento 

do Regime de Convergência das Telecomunicações, com o 
objectivo de atrair empresas a participarem no sector das 
telecomunicações de Macau e de modo a reduzir os custos 
nas comunicações com o exterior. Referiu ainda o trabalho 
de promoção da competitividade económica no mercado, 
reduzindo custos para operadores da Internet e aperfeiçoando 
o ambiente de negócio, bem como no estímulo a uma maior 
participação de empresas no fornecimento do acesso WiFi 
gratuito, por forma a expandir a área de cobertura deste 
serviço. A Dra. Lau Wai Meng falou ainda do incentivo para 
investimento dos operadores na rede de telecomunicações, 
com vista a elevar a qualidade das infra-estruturas de 
telecomunicações do território, nomeadamente na rede 5G, 
e na expectativa de que a tecnologia da Internet das Coisas 
possa acelerar a construção de uma cidade inteligente.   

7.º Fórum de Negócios Postais da APPU

Entre 27 e 29 de Novembro de 2018, decorreu em 
Banguecoque, Tailândia, o 7.o Fórum de Negócios Postais 

da APPU (União Postal da Ásia-Pacífico), que contou com a 
participação da directora dos CTT, Dra. Lau Wai Meng, e do 
Chefe, Substituto, do Departamento de Operações Postais, 
Eng. Sun Kuan Ieong. O Fórum, com o tema “Explorando 
Novas Fronteiras – Remodelando o Sector Postal”, recebeu 
líderes e dirigentes de mais de 30 autoridades postais e 
representantes do sector. 

Durante o evento, a APPU realizou vários seminários 
onde foram discutidos temas como as linhas de acção e 
estratégias para o futuro desenvolvimento do sector postal, 
o desenvolvimento diversificado de inovações tecnológicas 
e comércio electrónico e a remodelação do sector. A Dra. 
Lau Wai Meng foi convidada a partilhar as estratégias e 
experiências bem sucedidas dos CTT de Macau no âmbito de 
desenvolvimento da actividade postal e da diversificação de 
serviços.  

Para encorajar e louvar a prestação de serviços de qualidade, 
a APPU atribuiu, pela primeira vez, prémios a autoridades 
postais da região, tendo os CTT recebido o Prémio de 
Distinção – Melhor Serviço ao Cliente.

tomaram parte em intercâmbios e discussões sobre as 
futuras tecnologias de informação e comunicações, sobre 
os contributos do sector das telecomunicações para a 
concretização do desenvolvimento sustentável da economia 
social, bem como sobre outros temas, juntamente com o 
Secretário-geral da UIT, Zhao Houlin, o Vice-Ministro da 
Indústria e Tecnologia da Informação, Chen Zhaoxiong, a 
Directora-geral das Comunicações de Hong Kong, Agnes 
Wong Tin-yu, e participantes provenientes de todo o mundo. 
Os temas abordados servem de referência para, no futuro, os 
CTT elaborarem propostas de políticas de telecomunicações 
para o território. 
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FreeWiFi.MO

FreeWiFi.

MO

FreeWiFi.MO

FreeWiFi.MO

Realizada pela Direcção dos Serviços 
de Correios e Telecomunicações 

(CTT) e coordenada pela Direcção dos 
Serviços de Turismo (DST), teve lugar no 
Museu das Comunicações, no dia 5 de 
Outubro, uma sessão de esclarecimento 
sobre a Iniciativa “FreeWiFi.MO”. 
Este evento atraiu trabalhadores de 
40 hotéis e contou com a presença da 
Directora dos CTT, Lau Wai Meng, e do 

Subdirector da DST, Hoi Io Meng. Na sessão de esclarecimento, os representantes dos 
CTT e da DST apresentaram ao sector hoteleiro o conteúdo da Iniciativa “FreeWiFi.
MO” e a sua importância para o desenvolvimento geral do sector do turismo, bem 
como o projecto “Prémios de Hotel Inteligente”, a divulgar pelos CTT. Esta Direcção 
de Serviços disponibilizou ao sector hoteleiro informações sobre a Iniciativa 
“FreeWiFi.MO”, encorajando os hotéis a prestarem aos cidadãos e turistas, nas áreas 
das suas instalações, o serviço gratuito de Wi-Fi “FreeWiFi.MO”, criando, assim, 
condições favoráveis ao desenvolvimento de um turismo inteligente em Macau.

Sessão de Esclarecimento da Iniciativa “FreeWiFi.MO” para o sector hoteleiro 

Palestra Temática IPv6

IPv6

IPv6

A Direcção dos Serviços de Correios 
e Telecomunicações (CTT) realizou 

a Palestra Temática IPv6 durante a 
“Semana de Ciência e  Tecnologia 
2018 e Exposição Civilização Chinesa 
e Inovação Científica e Tecnológica”. 
Como orador, foi convidado o Director 
do Centro Nacional de Investigação 
de  Engenhar ia  Conjunta  para  a s 
Tecnologias-Chave e Avaliação da 

Próxima Geração da Internet e Director do Instituto Internacional da Próxima 
Geração da Internet da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, Liu Dong, 
que na sua palestra temática abordou o pensamento na época da nova rede baseada 
na IPv6. Esta comunicação foi dirigida a trabalhadores do sector das tecnologias 
da informação e comunicação, a representantes do Governo, representantes de 
instituições de educação e estudantes, entre outros, de modo a consolidar os 
conhecimentos do público sobre a IPv6 bem como impulsionar a generalização da 
utilização desta tecnologia em Macau.

Deslocação a Pequim para visitas e intercâmbio na área das tecnologias da informação e 
comunicação 2018

A Direcção dos Serviços de Correios e 
Telecomunicações (CTT) organizou 

a  des locação de  uma delegação a 
Pequim para visitas e intercâmbio na 
área das tecnologias da informação e 
comunicação, a qual decorreu entre 17 
e 20 de Outubro. Em coordenação com 
a Universidade de Macau e a Associação 
de Academia da Informática de Macau, 
a delegação contou com um total de 26 

Reunião de Outono do Conselho de Operações Postais da UPU

A convite dos Correios Nacionais, Chan Tak Hong, Gerente 
Superior, substituto (Assuntos Internacionais, Controlo 

e Planeamento), juntou-se à Delegação da China, composta 
pelo Grupo de Correios da China, Correios de Hong Kong 
e Correios de Macau, e deslocou-se a Berna, Suíça, para 
participar na Reunião de Outono do Conselho  de Operações 
Postais da União Postal Universal (UPU). 

Durante a reunião, os grupos de trabalho relataram o progresso 
dos trabalhos realizados  desde a última reunião, realizada em 
Abril de 2018, e apresentaram os planos de trabalho para o ano 
seguinte, sendo definidos objectivos faseados e apresentadas 
sugestões de revisão de algumas cláusulas do Regulamento de 
Correspondências Postais, a serem aprovadas  pelas comissões 
do Conselho de Operações Postais. Os CTT de Macau 
colheram informações úteis para as suas operações postais, 
nomeadamente sobre a situação da implementação do Plano 
Integrado de Produtos e Plano Integrado de Remunerações, 
roteiro e novos progressos dos Dados Avançados Electrónicos, 
orientações e trabalhos preparatórios para a Declaração 
Electrónica de Segurança de Remessas, e sobre a recente 
defi nição dos padrões e metas de qualidade de serviço. 

participantes, designadamente professores da área das tecnologias da informação e de 
ciências de 15 escolas secundárias locais e representantes do Centro de Produtividade 
e Transferência de Tecnologia de Macau e do Fundo para o Desenvolvimento das 
Ciências e da Tecnologia. A delegação visitou entidades académicas e empresariais 
de Pequim da área das tecnologias da informação e comunicação, tendo realizado 
actividades de intercâmbio numa escola exemplar com carácter representativo em 
Pequim. 
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12.ª reunião do Conselho de Cooperação de Ciência e Tecnologia entre o Interior da 
China e Macau

Participação dos CTT na Marcha de Caridade para Um Milhão 2018

A 12.ª reunião do Conselho de Cooperação de Ciência e Tecnologia entre o 
Interior da China e Macau, de que os CTT são membro, decorreu em Wuhan, 

Hubei, no dia 14 de Novembro. Compete aos CTT realizar os trabalhos de 
coordenação e ligação geral entre os membros de Macau do Grupo das Indústrias 
das Técnicas Electrónicas e Informáticas, subordinado ao referido Conselho. A 
Chefe do Departamento de Desenvolvimento das Tecnologias da Informação e 
Gestão de Recursos, Ip Chong Wa, em representação dos CTT, participou na reunião, 
onde foram realizadas sessões de apresentação e intercâmbio. Na mesma reunião 
foi apresentado o balanço dos trabalhos do Grupo das Indústrias das Técnicas 
Electrónicas e Informáticas entre 2017 e 2018 e discutido e aprovado o plano de 
trabalhos do mesmo Grupo para 2018 e 2019. 

O Grupo das Indústrias das Técnicas Electrónicas e Informáticas tem por objectivo 
incentivar o aprofundamento da cooperação entre as instituições de investigação 
científi ca do Interior da China e de Macau bem como a aplicação de resultados científi cos 
e tecnológicos.

Respondendo ao apelo do Fundo de Beneficência dos Leitores do Jornal Ou Mun, 
organizador desta iniciativa, os Serviços de Correios e Telecomunicações (CTT) 

participaram, mais uma vez, na “Marcha de Caridade para um Milhão”, que decorreu 
no dia 9 de Dezembro. Apesar do frio e da chuva, uma equipa de cerca de 130 pessoas, 
composta por funcionários dos CTT e seus familiares, liderada pela Directora, Dra. Lau 
Wai Meng, percorreu todo o percurso da Marcha.    

No dia 12 de Dezembro de 2018, teve lugar a reunião 
anual sobre a Carta de Qualidade da Direcção dos 

Serviços de Correios de Telecomunicações (CTT), moderada 
pela Directora, Dra. Lau Wai Meng, e Chefe do Departamento 
de Operações Postais, Substituto, Sun Kuan Ieong. Durante 
a reunião, a Directora referiu que a Carta de Qualidade foi 
implementada nos CTT há mais de dez anos, e, até agora, 
foram reconhecidos 28 dos seus serviços pela Comissão de 
Avaliação dos Serviços Públicos, abrangendo 43 indicadores 
de qualidade.

Nesta reunião, foi feita uma revisão completa sobre a 
situação de execução de três aspectos do programa da Carta 
de Qualidade: “Planeamento”, “Preparação e Execução” 
e “Feedback”. Os principais pontos incluíram a inclusão 
oficial da SEPBox na carta de qualidade  e a autorização 
obtida da Comissão de Avaliação dos Serviços Públicos para 
modificação da denominação dos serviços “Direct Mail” 
e “Autorização temporária (estabelecimento de rede ou 
estação de radiocomunicações)”. Foram ainda abordados 
os seguintes pontos: a regular publicação das mais recentes 
informações da Carta de Qualidade dos CTT através de 
páginas electrónicas e revistas trimestrais; a criação de um 
mecanismo permanente de comunicação com os parceiros 
de actividades para a manutenção de um constante e bom 
entendimento; a conclusão do “Relatório do Inquérito sobre o 
Nível de Satisfação dos Cidadãos” anual, e o uso das opiniões 
recolhidas como base para posteriores acções de melhoria de 
qualidade de serviço.

Reunião Anual sobre a Carta de Qualidade 2018

Os trabalhos para a próxima etapa serão, entre outros, a 
inclusão oficial na carta de qualidade do “Ensaio de caixa 
descodificadora de radiodifusão televisiva digital terrestre/
Televisão digital integral”, o estabelecimento de  indicadores 
para o item “outros” do serviço “Autorização temporária 
(estabelecimento de rede ou estação de radiocomunicações)” 
e a contínua elevação do conhecimento profissional e da 
capacidade de execução do pessoal. Por outro lado, o próximo 
ano será o ano para a reavaliação do reconhecimento da 
carta de qualidade dos CTT. Prevê-se que os trabalhos 
relacionados se iniciem no segundo trimestre, pelo que as 
áreas envolvidas devem empenhar-se na preparação dos 
necessários documentos e provas para que a reavaliação 
decorra da melhor forma e o reconhecimento seja novamente 
confi rmado.

Antes de terminar a reunião, a Dra Lau Wai Meng agradeceu 
o esforço e a colaboração de todas as áreas envolvidas na 
implementação do programa da Carta de Qualidade dos 
CTT e na sua execução com sucesso ao longo destes anos. 
A Directora também encorajou os presentes a continuarem 
a trabalhar em conjunto, a cooperarem uns com os outros, 
e a manterem-se firmes nos respectivos postos de trabalho. 
Apelou à continuação do espírito de servir os cidadãos, para 
que a qualidade dos serviços dos CTT seja assegurada ao mais 
alto nível.
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Plano de Formação das Tecnologias de Aplicações Móveis (2018)

Organizado pela Direcção dos Serviços de Correios e 
Telecomunicações (CTT), com a colaboração do Centro 

de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau, 
da Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L., da 
China Telecom (Macau) Limitada, da Hutchison – Telefone 
(Macau), Limitada e da Smartone - Comunicações Móveis, S.A., 
o Plano de Formação das Tecnologias de Aplicações Móveis 
2018 contou com a presença de 20 formandos e decorreu com 
sucesso, entre 6 de Outubro e 24 de Novembro.

O Plano deste ano teve como tema as “Tecnologias de 
desenvolvimento do pagamento electrónico móvel”. Os 
formadores debruçaram-se sobre estas tecnologias bem 
como sobre a aplicação inovadora deste pagamento, tendo 
apresentado os modos operacionais de pagamento electrónico 

https://www.esigntrust.com/epayment/

enquiry@esigntrust.com

Dia 28 de Dezembro de 2018 a Direcção dos Serviços 
de Correios e Telecomunicações lançou o Serviço de 

Pagamento Online dos Serviços eSignTrust, que permite aos 
seus utilizadores o pagamento da anuidade de certificados 
(particulares) e de contas do serviço eSignCloud. 

O referido serviço utiliza a Plataforma de Pagamento 
Electrónico da Caixa Económica Postal, podendo o utilizador 
efectuar o pagamento online através do website dos Serviços 
de Certifi cação: https://www.esigntrust.com/epayment/.

Para mais informações, devem contactar os Serviços 
através do telefone: 28330338, fax: 82995515 ou por email: 
enquiry@esgintrust.com.

Os CTT lançam o Serviço de Pagamento Online dos Serviços eSignTrust

Focos de Filatelia

adoptados no território e exemplos concretos, para que os 
formandos adquirissem, de forma metódica, os conhecimentos 
necessários para domínio dos pontos chave destas tecnologias 
de desenvolvimento.

Os CTT irão continuar a realizar estes planos de formação, com 
vista a encorajar os trabalhadores do sector a actualizarem os 
seus conhecimentos, tendo em consideração a evolução das 
tecnologias, elevando as suas capacidades profissionais para 
desenvolvimento saudável do sector.

ICANN63

ICANN

newg TLD

A 63.ª Conferência da Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e 
Números (ICANN 63, na sigla inglesa) realizou-se em Barcelona, Espanha, entre 

20 e 25 de Outubro. A Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações (CTT) 
designou Cheong Tak Kai, da Divisão de Gestão de Recursos de Telecomunicações,  
para assistir a este evento. A ICANN, três vezes por ano, realiza esta conferência, que 
conta com a presença de trabalhadores da função pública, dirigentes de empresas, 
gerentes e assessores da área das tecnologias da informação, pessoal responsável 
pela gestão de direitos intelectuais e académicos. A conferência proporciona aos 
participantes oportunidades de discussão e intercâmbio.

Os temas abordados na presente conferência abrangeram, entre outros, o 
desenvolvimento das políticas de nomes de domínio, o processo de acompanhamento 
de novos domínios de topo genérico (new gTLD, na sigla inglesa), protecção de dados 
e privacidade.

Participação dos CTT na “ICANN 63”

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

Canto de Pássaros e Perfume 
de Flores

09/10/2018 4  selos + 1  bloco 15.00 + 12.00 250,000  conjuntos
250,000  unidades

15º Aniversário do Estabelecimento 
do Fórum para a Cooperação 

Económica e Comercial entre a 
China e os Países de Língua Portu-

guesa (Macau)

12/10/2018 2  selos + 1  bloco 7.50 + 12.00 250,000  conjuntos
250,000  unidades

Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau 30/10/2018 3 selos + 1 bloco 10.50 + 12.00
562,000 conjuntos
250,000 unidades

65º Grande Prémio de Macau 15/11/2018 6  selos 15.00 250,000  conjuntos

Actividade de Ciência e Arte para Estudantes do Ensino Básico, 2018

A Sociedade de Engenharia Biomédica de Macau e o 
Museu das Comunicações organizaram conjuntamente 

a “Actividade de Ciência e Arte para Estudantes do Ensino 
Básico, 2018”, na qual participaram 137 equipas oriundas 
de 13 escolas. No concurso, que decorreu no Museu das 
Comunicações dia 15 de Dezembro, os estudantes mostraram 

a sua criatividade na produção de trabalhos, alguns com som 
e luz para criar um ambiente festivo. Os resultados serão 
divulgados em Janeiro de 2019.
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Design:
Ieong Tai Meng (Adapt. CTT)

Design:

Victor Hugo Marreiros

Pagela – Autor:
Zhang Zhiqing            

Pagela – Autor:

Secretariado Permanente do Fórum para a 
Cooperação Económica e Comercial entre 
a China e os Países de Língua Portuguesa 
(Macau)

–

15º Aniversário do Estabelecimento do Fórum para a Cooperação 
Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa 
(Macau)
O Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China 
e os Países de Língua Portuguesa (Macau), adiante designado por 
Fórum de Macau, foi criado em Outubro de 2003, por iniciativa 
do Governo Central da China, com a organização do Ministério 
do Comércio da China e colaboração do Governo da Região 
Administrativa Especial de Macau (RAEM). No Fórum de Macau, 
para além da China, participam oito Países de Língua Portuguesa, 
nomeadamente Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 
Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

Design:
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações  

Design:
Carlos Gonçalves

Pagela – Autor:
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações    

Pagela – Autor:
Instituto do Desporto do Governo da RAEM    

65º Grande Prémio de Macau
Com uma história de mais de 60 anos, 
o Grande Prémio de Macau realizou a 
sua primeira corrida em 1954. O evento, 
organizado no seu início por amantes 
locais do desporto automóvel, é hoje 
considerado um dos mais prestigiados 
no mundo do automobilismo. O Grande 
Prémio de Macau, homologado pela 
Federação Internacional do Automóvel 
(FIA), realiza-se anualmente na terceira 
semana de Novembro.

Canto de Pássaros e Perfume de Flores
A “pintura de flores e pássaros” é uma das mais importantes 
categorias de pintura chinesa. As fl ores e os pássaros fazem parte 
da vida quotidiana dos homens e, assim, para manifestar votos 
de uma vida feliz, um ditado antigo refere “Canto de pássaros e 
perfume de fl ores, belas fl ores e lua redonda”. 

A "Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau", um megaprojecto que 
atravessa o canal Lingding, liga a Região Administrativa Especial 
de Hong Kong, a leste, e a Província de Guangdong (Município 
de Zhuhai) e a Região Administrativa Especial de Macau, a 
oeste. A ponte, com 55 quilómetros de comprimento, faz parte 
integrante do Planeamento da Rede Nacional de Autoestradas 
(referente à Linha Circular da Região do Delta do Rio das Pérolas). 
Esta construção, com uma esperança de vida estimada em 120 
anos, teve início a 15 de Dezembro de 2009, tendo a secção 
principal fi cado concluída em Fevereiro de 2018. Com um túnel 
subaquático com seis faixas e uma estrutura de aço das mais 
longas do mundo, é, a nível mundial, a ligação fi xa (ponte e túnel) 
com maior comprimento.

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

Ano Lunar do Porco 05/01/2019 5  selos + 1  bloco 15.50 + 12.00 300,000  conjuntos
300,000  unidades

Ano Lunar do Porco
(Etiqueta Postal)

10/01/2019 4 etiquetas postais 13.00 1,000,000  unidades

135º Aniversário dos Correios e 
Telecomunicações de Macau

01/03/2019 2 selos + 1 bloco 7.50 + 50.00
250,000 conjuntos
50,000 unidades

Festividades – Festa de Kun Iam 25/03/2019 2 selos + 1  bloco 7.50 + 12.00
250,000 conjuntos
250,000 unidades
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 Clube de Pessoal dos CTT – Notícias

Os CTT introduzem “Instalações sem Barreiras”

Com o objectivo de facilitar aos portadores de defi ciência 
o acesso às instalações postais, em Dezembro entrou 

em funcionamento a plataforma elevatória dos Serviços de 
Correios e Telecomunicações, instalada na entrada da Caixa 
Económica Postal, Av. Almeida Ribeiro, visando auxiliar os 
utilizadores de cadeiras de rodas a dirigirem-se aos serviços 
postais.

Os CTT estão a introduzir, de forma gradual e consoante 
as condições de cada estabelecimento de serviços postais, 
instalações sem barreiras arquitectónicas, acrescentando 
r a m p a s  e  p a v i m e n t o  t á c t i l ,  s e g u n d o  a s  “ N o r m a s 
arquitectónicas para a concepção de design universal e livre 
de barreiras na RAEM”, para que pessoas necessitadas possam 
usufruir dos serviços postais em segurança e sem barreiras.

A convite do Grupo dos Correios da China e do Sindicato do Grupo dos Correios 
da China, cinco representantes dos CTT e do Clube de Pessoal participaram 

na 3.a Edição da “Taça de Empresas Harmoniosas” de badmington e em eventos 
de intercâmbio. Esta actividade contou com a participação de dezenas de equipas, 
tendo a representante do Clube, U Man Ieng, atingido os oitavos de fi nal, um bom 
resultado para o Clube. 

A equipa de futebol do Clube participou, no dia 2 de Dezembro, no Torneio da Amizade 
“Taça de Telecomunicações 2018”, no qual participaram seis equipas do sector das 
telecomunicações e de entidades de utilidade pública.

No dia 2 de Novembro, cerca de 20 pessoas 
assistiram, na Capela do Cemitério de S. 
Miguel Arcanjo, à missa de sufrágio pelos 
colegas e sócios deste Clube já falecidos, 
tendo sido depostas coroas de fl ores. 
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