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局長的話

郵政局 – 多種服務的平台

2010年，無論對我個人經歷抑或職業生涯而言，都是極難忘的一年。在這年的元月18日，我很榮幸出

任郵政局局長一職，同時也面對艱巨的挑戰和難得的機遇。

郵政局團隊以高度責任感、專業能力與敬業精神，以持續發展為導向，更新郵政設施，推出更多元化與

更臻完善的產品項目，上下一心，服務群衆。

郵政是一個多元服務平台，通過現有的實體、金融與電子三大網絡，以滿足市民和工商界的需求為己

任，把消費者對高效、高質服務的殷切期望時刻銘記於心；同時，我們極力尋求服務技術的創新與三大

網絡（實體、金融、電子）的整合。

遵循這些原則，郵政局不斷改進其四大服務範疇 – 郵務、儲金局、電子認證服務和通訊博物館，增設

新服務，為用戶提供更多選擇，確保本局健康持續發展。

在集郵方面，我們繼續推出主題與澳門相關的郵品，透過海外的代理商和參加專業展覽會，在國際上宣

揚澳門特區。在郵政儲金局方面，除了注重穩健管理外，還推動更多政府部門使用電子支付平台，設立

更多匯款服務的網點。為配合特區政府的電子政府政策，我們開發了電子認證服務和電子認證郵戳服

務，保證電子文件的完整性、真確性以及其生效時間。在通訊博物館方面，繼續與學校互動，舉辦教育

性的研討會和工作坊，推廣集郵興趣外，還讓更多民眾能以輕鬆的方式得到電信方面的科學知識。

具備專業能力和訓練有素的團隊是克服郵政行業目前所面對的困難之重要元素。因此，我們繼續投放更

多資源於員工培訓，鼓勵職員參與，提升專業能力。

作為萬國郵聯之一員，郵政局一如既往積極加強與其他郵政部門和機構的交流與合作，推進郵政事業的

發展。除了拜訪北京國家郵政局和中國郵政集團公司，得到積極成果，建立更緊密關係之外，也鞏固與

廣東郵政和香港郵政的交流，促進粵港澳三個郵政機構間的合作。

另外，我們還積極參與萬國郵政聯盟的各項論壇和工作組會議，樹立澳門郵政的國際形象。

近年來，無論是工商運作抑或市民生活，均受到科技變革帶來的強烈衝擊。面對科技時代永無止境的挑

戰，我們將服務多元化；面對本地和國際私人企業的無情競爭，我們將傳統業務創新；面對嚴酷的經濟

危機和時代要求，郵政一如過去127年，繼續在澳門的經濟發展扮演重要角色。

憑著與本地、國內和國際合作夥伴的緊密合作，還有全體員工的不懈努力，我們有信心以高效、可靠、

優質和創新的郵政服務，繼續贏得市民與企業的信任。

因此，郵政局將繼續以專業、敬業的工作態度，回應市民與客戶所需，成為提供優質服務的公共部門之一。

        劉惠明
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Mensagem da Directora dos Serviços de Correios

O	ano	de	2010	marcará,	de	forma	indelével,	a	nível	pessoal	e	profissional,	o	exercício	das	minhas	funções	

enquanto	directora	dos	Serviços	de	Correios,	cargo	que	tive	a	honra	de	assumir	no	passado	dia	18	de	

Janeiro,	consciente	dos	enormes	e	difíceis	desafios	a	enfrentar	e	das	oportunidades	a	aproveitar.	

Contando	com	uma	equipa	de	trabalho	com	elevado	espírito	de	dever,	profissional	e	dedicada,	orientámos	

a nossa estratégia no sentido de dar continuidade ao desenvolvimento dos Correios no seu todo, na 

actualização	das	infra-estruturas	postais	e	na	diversificação	e	melhoramento	da	qualidade	dos	serviços	

prestados aos cidadãos.

Sendo	a	DSC	uma	plataforma	de	múltiplos	 e	 heterogéneos	 serviços,	 é	 nosso	propósito	 satisfazer	 as	

necessidades	da	população	e	dos	agentes	económicos,	através	das	nossas	 redes	 física,	 financeira	e	

electrónica,	tendo	em	mente	que	os	consumidores	procuram	sempre	serviços	que	lhes	ofereçam	qualidade	

e	eficiência.	Assim,	procuramos	inovar	tecnologicamente	os	serviços,	modernizando	e	integrando,	tanto	

quanto	possível,	as	três	redes	(física,	financeira	e	electrónica).	

Norteados por estes princípios, propusemo-nos incrementar as quatro áreas em que actualmente a DSC 

se	divide	–	área	Postal,	Caixa	Económica	e	Postal,	Serviços	de	Certificação	e	Museu	das	Comunicações	

– implementando novas acções, disponibilizando diferentes opções e assegurando um desenvolvimento 

sustentável e saudável para os Correios.

Na área da Filatelia continuámos a desenvolver temas relacionados com Macau, promovendo a RAEM 

a nível internacional, através dos nossos agentes em Macau e no estrangeiro, e da participação em 

feiras da especialidade. Na área da Caixa Económica Postal, para além de uma gestão estável e segura, 

alargámos o uso da Plataforma de Pagamento Electrónico a mais serviços e abrimos em mais locais a 

prestação	de	serviço	de	Transferência	de	Fundos.	Para	acompanhar	a	política	do	Governo	Electrónico,	

desenvolvemos	 o	 Serviço	 de	 Certificação	 Electrónica	 e	 promovemos	 o	 serviço	 de	 Carimbo	 Postal	

Electrónico	Certificado,	que	garante	a	integridade	e	autenticidade	do	documento	electrónico,	bem	como	

a sua validação cronológica. A nível do Museu das Comunicações, deu-se continuidade ao processo 

de	 interacção	 com	 as	 escolas,	 organizaram-se	 seminários	 e	 workshops	 educativos,	 promoveu-se	 o	

coleccionismo	filatélico	e	realizaram-se	actividades	de	forma	a	tornar	acessível,	a	um	público	cada	vez	

mais	abrangente,	o	conhecimento	científico	na	área	das	telecomunicações.

DSC – uma plataforma de 
múltiplos serviços
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Investimos	 na	 formação	 dos	 trabalhadores,	 incentivando-os	 a	 participar	 em	 acções	 conducentes	 ao	

aperfeiçoamento	 e	 actualização	 profissional,	 convictos	 de	 que,	 com	 uma	 equipa	 bem	 preparada	 e	

especializada,	 as	 dificuldades	 que	 actualmente	 o	 sector	 dos	 correios	 enfrenta	 serão	mais	 facilmente	

superadas.

Os Correios de Macau, membro da União Postal Universal, reforçaram ainda o intercâmbio e a cooperação 

com outras administrações e instituições postais, para desenvolvimento do sector. 

Estabelecemos	contactos	mais	estreitos	com	os	Correios	Nacionais	e	o	Grupo	Postal	da	China,	tendo	

sido realizada uma visita a Pequim, cujos resultados foram muito positivos. Consolidámos o intercâmbio 

com	os	Correios	de	Guangdong	e	de	Hong	Kong,	no	âmbito	da	cooperação	entre	as	três	administrações	

postais do Delta do Rio das Pérolas.

Procurámos	também	firmar	a	imagem	internacional	dos	Correios	de	Macau,	participando	activamente	em	

diferentes	fóruns	e	em	grupos	de	trabalho	no	seio	da	União	Postal	Universal.	

Num tempo em que as mudanças de paradigmas são tão radicais, atingindo mercados e empresas 

bem	como	a	 forma	de	 vida	do	cidadão	comum,	os	Correios,	 enfrentando	os	desafios	da	 voracidade	

e	 velocidade	 incomplacentes	 da	 era	 tecnológica,	 que	 obrigam	 à	 diversificação	 dos	 nossos	 serviços,	

enfrentando a implacável competição dos concorrentes do sector privado, locais e internacionais, que 

obrigam à inovação dos nossos sectores de serviço mais tradicionais, e enfrentando ainda os rigores que 

os	tempos	de	crise	e	contenção	económica	exigem,	querem	continuar	a	desempenhar	um	importante	

papel	no	desenvolvimento	de	Macau,	com	a	mesma	segurança	com	que	o	tem	vindo	a	fazer	há	cerca	de	

127 anos. 

Contando	 com	 a	 firme	 cooperação	 dos	 nossos	 parceiros	 de	 negócios,	 nacionais	 e	 internacionais,	 e	

com a produtiva colaboração de todos os colegas, estamos certos que poderemos continuar a merecer 

a	 confiança	 da	 população	 e	 das	 empresas,	 graças	 aos	 valores	 de	 eficiência,	 fiabilidade,	 qualidade	 e	

inovação que nos orientam. 

Continuaremos, pois, a ter como Visão ser um organismo do Governo da Região Administrativa Especial 

de	Macau	que	presta	serviços	de	qualidade,	com	profissionalismo	e	espírito	de	serviço,	respondendo	às	

necessidades da população e daqueles que nos visitam.

       Derby Lau Wai Meng
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Órgãos Sociais e Pessoal Dirigente

組織與領導成員

郵政局最高管理機構為行政委員

會，由局長、副局長 、 廳長及財政

局代表組成。

O pessoal dirigente da DSC é constituído pelo Director, 
Subdirectores	e	Chefes	de	Departamento	que	juntamente	
com a representante da Direcção dos Serviços de 
Finanças,	 fazem	 parte	 do	 Conselho	 de	 Administração,	
órgão máximo de gestão dos Serviços.
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委員
Vogais主席

劉惠明 局長

Presidente

Dra. Lau Wai Meng, como Directora

1

43

2

1. 趙鎮昌 副局長  Dr. Chiu Chan Cheong como Subdirector

2. 梁祝艷 副局長  Dra. Rosa Leong como Subdirectora

3. 陳念慈 郵務廳廳長  Dra. Chan Nim Chi	como	Chefe	de	Departamento	de	Operações	Postais

4. 溫美蓮 儲金局廳長  Dra. Van Mei Lin	como	Chefe	de	Departamento	da	Caixa	Económica	Postal
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1 Introdução

簡介

澳門郵政於1884年成立，經歷了不

同時期的各類挑戰，但為澳門市民

提供普及郵政服務之宗旨卻始終如

一。我們對承襲這一優良傳統感到

驕傲，在這個科技發達的新時代，

我們一如既往地以創新力和創造力

來應對未來挑戰。

抱負

以專業、敬業的工作態度，回應市

民所需，成為提供優質郵政服務的

公共部門。

使命

提升技術與設備，完善服務網絡，

積極推動本澳及國際郵政業務發

展。

開發創新，滿足市民現在與未來對

郵政服務的需求。

員工團結一心，以客為尊，成為受

市民肯定的卓越工作團隊。

信念

貫徹公僕精神，竭盡所能，為市民

提供快捷、準確、物超所值的郵政

服務。

Ao	longo	da	sua	história,	os	Correios	de	Macau,	fundados	
no ano de 1884, atravessaram períodos de diferentes 
desafios,	sempre	focados	em	bem	servir	a	população	de	
Macau e em providenciar serviços postais universais. 
Orgulhosos	 deste	 património,	 os	 Correios	 de	 Macau,	
nesta	era	de	novas	e	avançadas	tecnologias,	olham	para	
o futuro com a mesma determinação, respondendo aos 
reptos do presente com inovação e criatividade.

Visão
Os Correios de Macau visam ser um organismo do 
Governo da Região Administrativa Especial de Macau que 
presta	serviços	postais	de	qualidade,	com	profissionalismo	
e espírito de serviço, respondendo às necessidades dos 
cidadãos.

Missão 
Promover, de forma activa, o desenvolvimento dos serviços 
postais locais e internacionais, com vista à aquisição de 
técnicas e de recursos para aperfeiçoamento da sua rede.
Explorar novas áreas de negócio que apontem para 
respostas que satisfaçam as necessidades presentes e 
futuras da população, relativamente aos serviços postais.
Desenvolver	o	espírito	de	bem	servir	entre	os	trabalhadores	
através de uma cultura de serviços que tem como 
prioridade o cliente.
Promover	 a	 união	 entre	 os	 trabalhadores	 e	 incentivar	
o	 espírito	 de	 grupo,	 fazendo	 com	que	os	 trabalhadores	
encontrem	 gratificação	 no	 trabalho	 e	 constituam	 uma	
equipa valorizada.

Valores
Concentrar todos os esforços e meios na prestação de 
serviços postais de qualidade.
Incentivar o espírito de servidor público entre os seus 
trabalhadores.
Prestar,	a	preços	acessíveis,	serviços	eficientes	e	precisos.
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2Actividades Realizadas

活動

目前，郵政局業務分為四大範疇:

-   郵務

-   郵政儲金局

-   電子認證

-   通訊博物館

在2010年，最主要工作是繼續增加

此四大範疇的服務，確保郵政事業

健康和持續的發展。

2.1 - 服務

郵務

傳統郵政是實物郵件的運輸、接

待、處理及派遞。今時今日，互聯

網的廣泛應用大大衝擊著實物郵件

作為通訊方式的使用率。面對這不

可扭轉的趨勢，澳門郵政不斷開拓

新業務，加強市場推廣的工作，投

資新科技，吸引新的客戶，繼續提

供高效和可靠的服務。

Actualmente, a actividade da Direcção dos Serviços de 
Correios está dividida em quatro grandes áreas de negócio: 
-   Área Postal
-   Caixa Económica Postal
-			Área	de	Serviços	de	Certificação	
-   Museu das Comunicações.

Ao longo de 2010, o grande objectivo da DSC foi no 
sentido de um maior incremento destas quatro áreas, 
assegurando um desenvolvimento sustentável e saudável 
para os Correios.

2.1 – Serviços

Área Postal

O sistema postal tradicional tem o seu suporte nas 
redes	 de	 encaminhamento	 e	 transporte	 e	 nas	 redes	 de	
atendimento, de tratamento e de distribuição.
Mas	a	Internet	e	os	seus	elevados	níveis	de	adesão	têm	
levado a uma cada vez menor utilização do correio físico 
como	 meio	 de	 comunicação.	 Perante	 esta	 evidência	
incontornável,	os	Correios	de	Macau	 têm	vindo	a	 lançar	
novos serviços, a reforçar as acções de marketing e a 
apostar	nas	novas	 tecnologias,	 tentando	criar	 e	 fidelizar	
novos clientes e corresponder às suas aspirações em 
obter	um	serviço	eficaz	e	credível.
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因此，在2010年，本局在繼續發展

安全電子郵政服務之餘，同時推出

了兩項有關掛號郵件的網上查詢的

新服務，使客戶可以更快捷有效地

查詢其掛號郵件派遞情況。

     櫃檯網絡 / 接待網絡

除網站外，實體櫃檯網絡是提供各

項服務的主要渠道。

櫃檯接待網絡包括：

-   郵政總局及11間郵政分局；

-   集郵商店；

-   通訊博物館商店；

-   郵亭及自動售賣郵票機；

-   分佈於澳門、氹仔及路環的郵筒。

部份郵局除提供郵政服務外，還提

供西聯匯款服務及繳費易服務，包

括繳交水、電、房屋局租金及提供

繳付行車稅服務。

由於望廈社會房屋重建工程，望廈

分局於2010年第四季起暫停服務，

為了減少對市民的影響，黑沙環分

局相應地延長服務時間。

Assim, em 2010, os Correios de Macau lançaram dois 
novos serviços on-line de pesquisa de objectos postais 
registados,	 para	 maior	 conveniência	 dos	 seus	 clientes,	
e, paralelamente, continuaram a desenvolver os Serviços 
Electrónicos Postais Seguros.

     Rede de Balcões/ Rede de Atendimento

Para além dos inúmeros serviços prestados através da 
página electrónica, a rede física de atendimento dos 
Correios constitui a principal e maior fonte de prestação 
de serviços ao público.

A rede de balcões e atendimento é composta por:
-   Estação Central e onze estações postais;
-			Uma	loja	de	filatelia;	
-   Uma loja no Museu das Comunicações;
-   Quiosques postais com atendimento personalizado e          
     máquinas de venda automática de selos;
-    Marcos postais distribuídos por Macau, Taipa e Coloane.

Em algumas destas estações, além da prestação de 
serviços postais, são disponibilizados Serviços de 
Transferência	 de	 Dinheiro	 da	Western	 Union	 e	 Serviços	
de Pagamento Fácil, incluindo pagamentos de água, 
electricidade, rendas do Instituto de Habitação e de 
Imposto de Circulação.

Devido a obras de remodelação, no último trimestre de 
2010 foi suspenso o funcionamento da Estação Postal 
de	Mong	 Ha.	 Para	 suprir	 as	 dificuldades	 criadas	 com	 o	
encerramento temporário desta Estação, foi prolongado o 
horário	de	funcionamento	da	Estação	Postal	da	Areia	Preta.

     函件

函件可分類為本地函件、優先及非

優先出口函件以及入口函件。優先

函件（空郵）是透過空運發送，而

非優先函件（平郵）則是透過陸運

或海運發送。

2010年，出口和入口函件的主要

目的地和來源地是：中國大陸、香

港、美國、英國、法國和葡萄牙。

與2009年相比，國際平郵出口函

件和國際空郵出口函件分別減少了

8％和4％。而國際平郵入口函件增

加了6％和國際空郵入口函件則下

降2％。

     Correspondência

A	correspondência	divide-se	por	 correspondência	 local,	
correspondência	expedida,	prioritária	e	não	prioritária,	e	
correspondência	recebida.	A	correspondência	prioritária	é	
expedida por via aérea e a não prioritária por via superfície 
ou via marítima.

Em	 2010,	 a	 correspondência	 expedida	 e	 recebida	 teve	
como principais destinos e origens os seguintes países e 
regiões:	China,	Hong	Kong,	Estados	Unidos	da	América,	
Reino Unido, França e Portugal. 

Durante	este	ano,	e	comparativamente	a	2009,	verificou-
se	uma	descida	de	8%	na	correspondência	internacional	
expedida via superfície e de 4% na expedida por via aérea. 
Quanto	 à	 correspondência	 internacional	 recebida	 via	
superfície foi registado um aumento de 6% e na por via 
aérea uma descida de 2%.

至於掛號函件方面，與2009年相

比，平郵掛號出口函件增加7％，

空郵掛號出口函件則輕微減少1％

。另一方面，平郵掛號入口函件增

加1％，空郵掛號入口函件則減少

10％。

Relativamente	à	correspondência	registada,	na	expedida	
via superfície registou-se um crescimento de 7%, e uma 
ligeira descida de 1% na expedida por via aérea. Na 
correspondência	 registada	 recebida	 por	 via	 superfície	
registou-se um aumento de 1% e na por via aérea uma 
diminuição de 10%, comparativamente a 2009.
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本地函件服務的主要客戶是銀行、

保險公司、企業和政府部門。值得

一提的是，2010本地函件數量與前

一年相比有3％的增長，主要因為

該年兩項數量超過50萬封的大型派

發工作；包括派送2010年現金分享

計劃支票及社會保障基金有關中央

儲蓄制度之通知函。

A	nível	da	correspondência	local,	as	entidades	bancárias	
e seguradoras, as empresas e os serviços públicos são os 
remetentes de maior relevância. 
No	ano	de	2010	há	a	registar	dois	momentos	de	grande	
movimento dos serviços de distribuição postal, com mais 
de	meio	milhão	de	cartas	entregues,	que	terão	contribuído	
para	 o	 aumento	 de	 3%	 do	 volume	 da	 correspondência	
local,	comparativamente	a	2009:	distribuição	de	Cheques	
do Plano de Comparticipação Pecuniária no Desenvolvi-
mento Económico de Macau do ano 2010; e distribuição 
de	Notificações	do	Fundo	de	Segurança	Social	 sobre	o	
Regime de Poupança Central.

儘管實物函件業務還可持續多年，

郵政局亦不斷推出各類新服務來滿

足客戶日漸高的要求，實物郵件的

數量已因電子郵件使用增加之直接

競爭而持續下降。

Embora	a	correspondência	física	vá	perdurar	por	muitos	e	
mais anos e os Correios continuem a implementar novos 
e diferentes serviços para satisfazer a cada vez maior 
exigência	 dos	 clientes,	 o	 volume	 de	 correio	 físico	 tem	
vindo a sofrer quebras proporcionais ao aumento do seu 
directo competidor, o correio electrónico.

     包裹

電子商務日益廣泛使用，寄發小郵

包的數量也隨之而遞增。

於2010年，出口包裹的主要目地

為澳洲、美國、加拿大、葡萄牙及

台灣。而入口包裹方面，澳洲、中

國、美國、法國、香港及台灣為主

要來源地。

     Encomendas

O uso cada vez mais generalizado do comércio electrónico 
permitiu, relativamente ao tráfego de Encomendas, um 
aumento de entrega de pequenos objectos.

Em 2010, os principais destinos das encomendas 
expedidas foram a Austrália, Estados Unidos da América, 
Canadá, Portugal e Taiwan e as encomendas recebidas 
chegaram,	prioritariamente,	da	Austrália,	China,	Estados	
Unidos da América, França, Hong Kong e Taiwan.

     特快專遞

隨著澳門經濟迅速發展，市民對特

快專遞服務的效率性、安全性及準

確性的要求越來越高。

面對本地及國際速遞公司的競爭，

郵政局利用其資源，以不同的方式

提供的特快速遞服務，例如：

-   速遞箱服務；

-   上門收件服務；

-   郵件追蹤服務；

-   郵資到付服務；

-   早上10時及下午1時速遞；

-   合約客戶服務。

萬國郵政聯盟轄下的特快專遞服務

合作社每年均舉辦“特快專遞服

務合作表現獎”(EMS Cooperative 

Performance Award)。於2010年4

月，在瑞士伯恩總部舉行的頒獎儀

式上，澳門郵政獲頒發2009年傑出

表現金獎。

     Correio Rápido – EMS

O rápido desenvolvimento económico de Macau fez 
aumentar	as	exigências	do	público	quanto	à	alta	eficácia,	
segurança e precisão dos serviços de Correio Rápido - 
EMS (Express Mail Service). 

Face à competitividade das empresas locais e 
internacionais, a DSC, aproveitando os meios de que 
dispõe, implementou outras formas de serviço de Correio 
Rápido, nomeadamente:
-   Serviço “Speed Box”;
-			Serviço	de	Recolha	Domiciliária	de	objectos;
-			Serviço	on-line	de	Acompanhamento	e	Localização					
    (Track & Trace);
-   Serviço Porte Pago pelo Destinatário;
-			Serviço	de	Distribuição	das	10	e	das	13	horas;
-   Serviço EMS Cliente-Contrato. 

A Cooperativa do Serviço de EMS da União Postal 
Universal, que organiza anualmente o “EMS Cooperative 
Performance Award”, atribuiu aos Correios de Macau, 
numa cerimónia realizada na sede da UPU em Berna, 
Suiça, em Abril de 2010, o “Prémio de Ouro – 2009”, pelo 
desempenho	de	excelência	prestado.
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於2010年，澳門特快專遞服務的新

目的地增至114個，服務範圍遍達

全球195個國家及地區。

特快專遞郵件的主要目的地為中

國、香港、美國、台灣及日本，而

來源地則主要為中國、香港、美

國、日本、台灣及韓國。

Em 2010, o Serviço de Correio Rápido de Macau expandiu-
se	a	114	novos	destinos,	chegando	actualmente	a	um	total	
de 195 países e regiões.

Os	 principais	 destinos	 do	 Correio	 EMS	 foram	 a	 China,	
Hong Kong, Estados Unidos da América, Taiwan e Japão, 
enquanto as principais origens do Correio EMS recebido 
em	 Macau,	 durante	 2010,	 foram	 a	 China,	 Hong	 Kong,	
Japão, Taiwan e Coreia.

     推廣易

在現今競爭激烈的的商業社會，想要

在同業中脫穎而出，除了優良的產品

和服務，準確的商業推廣策略是重要

的一環。有見及此，郵政局推出直銷

函件服務，協助公司企業在極短的時

間，將其產品和服務成功地推介給本

澳目標人群與潛在客戶。

「推廣易」擁有著一支熱誠、專

業、能覆蓋全澳每一角落的派遞隊

伍，將客戶的宣傳資料／訊息快捷

地、準確地及準時地派往全澳各住

戶手上。

澳門與香港不僅有著地緣的關係，

其消費模式亦較接近。有見及此，

我們與香港郵政攜手合作，以代理

的方式將香港通函服務擴展至澳

門，向澳門商戶推廣香港的商業產

品及服務。

     Direct Mail

A	 DSC,	 conhecedora	 de	 que	 para	 vencer	 a	 forte	
concorrência	no	actual	mundo	dos	negócios,	para	além	
da excelente qualidade dos produtos e dos serviços 
prestados, as empresas também necessitam de uma 
estratégia de promoção comercial adequada, disponibiliza, 
como alternativa, o serviço “Direct Mail” às empresas que 
se	queiram	dar	a	conhecer,	num	curto	espaço	de	tempo,	
a potenciais clientes, com bons resultados e com uma 
grande	incidência	junto	da	população.

O serviço “Direct Mail” é prestado por uma equipa de 
distribuição,	 profissional	 e	 dinâmica,	 da	 Direcção	 dos	
Serviços de Correios, que entrega rápida, correcta e 
pontualmente	 quaisquer	 folhetos	 em	 qualquer	 lugar	 de	
Macau	e	ilhas.

A	proximidade	geográfica	entre	Macau	e	Hong	Kong	e	um	
modo	de	 consumo	muito	 semelhante	 levaram	a	 que	 os	
Correios	de	Hong	Kong	e	os	Correios	de	Macau	tenham	
estabelecido, através de agenciamento, o “Serviço 
Circular dos Correios de Hong Kong” em Macau. Assim, 
é possível promover junto de clientes em Macau produtos 
ou serviços de empresas estabelecidas em Hong Kong.
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     集郵

郵品銷售為澳門郵政之主要收入來

源之一。我們在郵票之創新、設

計、質量和主題多元化方面投注大

量心力，因此，澳門郵票屢次獲得

著名國際獎項。同時，為了整合全

澳藝術界資源，每年定期與本澳資

深藝術創作者聚會，集思廣益，為

澳門郵票發展共創未來。

澳門郵政除了單獨發行郵品外，亦

多次與中國郵政及香港郵政聯合發

行郵票。此外，為了擴大澳門郵品

銷售市場，除參加一些本地與國際

性的郵票展覽會外，還增加了產品

種類的選擇。

在2010年共發行12套郵票 :

-   「虎年」，為第三輯生肖系列郵  

     品;

-   「易經，八卦 七」，為第七輯  

     易經，八卦系列郵品;

-   「國際婦女節一百周年」;

-   「中國2010年上海世博會」;

-   「中國銀行澳門分行60周年」;

-   「世界遺產 – 崗頂前地」;

-   「教堂窗畫」 ， 與芬蘭奧蘭郵 

     政聯合發行;

-   「木雕 – 澳門神像雕刻」;

-   「澳門懷舊電話」;

-   「澳門美食節嘉年華十周年」;

-   「傳統民間服裝」;

-   「大熊貓」。

在2010年亦重新印製『世界遺產』

郵資標籤。同時，為公共及私人機

構就特別事件或活動提供蓋銷紀念

封或明信片的專有服務。

     Filatelia

A área de Filatelia é uma das principais fontes de receita 
dos	Correios.	Neste	sentido,	os	Correios	de	Macau	 têm	
vindo a investir na inovação dos seus selos, tanto a nível 
do design como na qualidade e variedade temática, o que 
lhes	 tem	 granjeado	 prestigiados	 prémios	 internacionais.	
Neste sentido, e de forma a  reunir abalizadas opiniões, a 
DSC	promove	anualmente	um	encontro	com	reconhecidos	
artistas locais, recebendo valiosas sugestões para o futuro 
desenvolvimento	da	filatelia	em	Macau.

Os Correios de Macau, para além de emissões próprias, 
lançaram emissões conjuntas, em parceria com os seus 
congéneres	 da	 República	 Popular	 da	 China	 e	 de	 Hong	
Kong. 
Para alargar os seus mercados de venda, tem participado 
em Feiras Filatélicas, locais e internacionais, e tem 
diversificado	os	seus	produtos.

Em 2010, os Correios de Macau lançaram 12 emissões 
de Selos: 
-    “Ano Lunar do Tigre”, terceira emissão da série “Ano   
     Lunar”;
-				“I	Ching,	Pa	Kua	VII”,	sétima	emissão	da	série	
					“I	Ching,	Pa	Kua”;	
-				“Centenário	do	Dia	Internacional	da	Mulher”;
-    “EXPO 2010 SHANGHAI CHINA”; 
-				“60º	Aniversário	do	Banco	da	China,	Sucursal	de		 	
      Macau”;
-				“Património	Mundial	–	Largo	de	Santo	Agostinho”;	
-    “Vitrais de Igreja”, emissão conjunta com os Correios  
      de Alanda, Finlândia; 
-    “Escultura de Madeira – Escultura de Ídolos Sagrados  
      de Macau”; 
-    “Telefones Antigos de Macau”; 
-    “10º Aniversário da Festa de Gastronomia de Macau”; 
-    “Trajes Folclóricos Tradicionais”;
-    “Pandas Gigantes”.

Também em 2010, os Correios procederam à reimpressão 
da etiqueta postal “Património Mundial”.
Os Correios dispõem de um serviço exclusivo para 
entidades públicas e privadas que queiram assinalar um 
evento ou uma ocasião especial, através da obliteração 
de	 envelopes	 ou	 bilhetes-postais	 com	 um	 carimbo	
comemorativo.

中葡陶瓷
Cerâmicas	Chinesa	e	Portuguesa

31/10/2000

傳統工具
Instrumentos Tradicionais

01/03/2001

小型張

第六屆郵票世界杯

「洲區最漂亮郵票」

Bloco Filatélico

6ª Taça Mundial de Selos

“ O Selo mais lindo de cada Continente”
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在2010年發行紀念郵戳共24個，

包括 :

- “慶澳門回歸中國外交郵品展”  

     閉幕典禮;

-    郵政局壹佰貳拾陸週年;

-    通訊博物館肆週年;

-    亞洲集郵聯合會2010年度澳門 

     會議;

-    澳門婦女聯合總會成立六十周年;

-    世界遺產 – 澳門歷史城區五周 

     年紀念;

-    利瑪竇逝世四百周年;

-    熱烈慶祝中華人民共和國

     六十一周年國慶;

-    世界郵政日 - 萬國郵政聯盟;

-    澳門特別行政區成立十一周年

     紀念。

除了上述郵品外，澳門郵政亦與中

國郵政及香港郵政聯合發行「港珠

澳大橋」郵資明信片。此外，還與

廣東郵政及香港郵政聯合發行中國

書法郵票珍藏冊《書秀奇葩》。

澳門郵政推出集郵者年度和額外訂

購計劃，方便集郵愛好者完整地蒐

購所有的澳門郵票。同時，還不斷

以不同種類產品吸引更多的集郵愛

好者。在2010年推出了以下郵品：

-   「中國2010年上海世博會」小型  

     張四連版;

-  「虎年」郵票茶壺禮盒;

-    聖誕節與農曆新年賀卡;

-   「大熊貓」布偶明信片;

-    年冊;

-    澳門郵票貼票頁。

澳門郵票富有本地文化特色且廣受

歡迎，有許多政府部門及機構要求

與澳門郵政合作，利用郵票及郵

摺，製作該機構的專屬郵品，作為

宣傳與推廣之用。

No ano de 2010, foram emitidos 24 Carimbos 
Comemorativos, entre os quais se destacam: 
-    Cerimónia de Encerramento da “Exposição Filatélica    
					da	Diplomacia	da	China	para	a	Celebração	
     do Retorno de Macau à Pátria”;
-   126.° Aniversário dos Correios;
-    4.° Aniversário do Museu das Comunicações;
-    Reunião Executiva da FIAP 2010 em Macau;
-				60.°	Aniversário	da	Associação	Geral	das	Mulheres	de		
     Macau;
-    Património Mundial – 5.° Aniversário do Centro 
     Histórico de Macau;
-    Comemoração dos 400 Anos da Morte de Matteo Ricci;
-    Celebração do 61.° Aniversário da Implantação da   
					República	Popular	da	China;
-    Dia Mundial dos Correios – UPU;
-   11.° Aniversário do Estabelecimento da Região   
     Administrativa Especial de Macau.

Para além destes produtos, a área de Filatelia lançou, 
conjuntamente	com	os	Correios	da	China	e	Correios	de	
Hong	 Kong,	 os	 Bilhetes-postais	 de	 Porte	 Pago	 “Ponte	
Hong	Kong	–	Zhuhai	 –	Macau”	e	a	 “Colecção	Exclusiva	
de	Caligrafia	Chinesa”,	 com	os	Correios	 de	Guangdong	
e de Hong Kong, uma compilação de sete emissões 
filatélicas	 sobre	 caligrafia	 chinesa,	 emitidas	 pelas	 três	
administrações postais.

A DSC, para dinamizar o mercado da Filatelia, faculta 
Planos de Coleccionador Filatélico, Anual e Extraordinário, 
que permitem o fornecimento e a colecção completa de 
todas	as	emissões	filatélicas	produzidas	pelos	Correios	de	
Macau.	Tem	também	seguido	uma	política	de	diversificação	
de produtos para atrair mais coleccionadores. Assim, em 
2010 foram lançados:
-   Uma Quadra de Blocos da “EXPO 2010 SHANGHAI   
    CHINA”;
-			Um	bule	alusivo	ao	animal	do	Zodíaco	Chinês	(Tigre);
-   Cartões de Natal e Ano Novo Lunar;
-			Bilhetes-postais	com	bonecos	de	pano	“Pandas	Gigantes”
-   Carteira Anual de Selos;
-			Folhas	para	o	Álbum	Filatélico	de	Macau.

Provando	que	as	emissões	filatélicas	dos	Correios	de	Macau	
merecem a maior receptividade e são representativas 
da cultura local, são várias as organizações e os 
departamentos do governo que solicitam a colaboração 
da	DSC	na	utilização	de	selos	e	carteiras	filatélicas	para	
produção de produtos exclusivos para as suas próprias 
promoções. 紀念郵戳 - 2010

Carimbos Comemorativos - 2010



D.S.C. - Relatório Anual 2010郵政局年度報告2010 D.S.C. - Relatório Anual 2010郵政局年度報告201038 39

Atendendo à necessidade de divulgar os selos no 
mercado internacional e fornecer meios para a aquisição 
de	 produtos	 filatélicos	 de	 Macau	 aos	 coleccionadores	
através dos agentes no exterior, os Correios de Macau 
têm	 estudado	 com	 outras	 administrações	 postais	 a	
possibilidade de aumentar a cooperação, de modo a 
expandirem a rede de agentes internacionais. 
Os	 Correios	 de	 Macau	 têm	 agenciamento	 de	 selos	
estabelecido com um total de 11 agentes no exterior, 
espalhados	pela	Ásia,	Europa,	América	do	Norte,	América	
Latina e Austrália.

為開拓海外集郵市場，方便海外集

郵者透過代理商購買澳門郵票，郵

政局積極研究與其他郵政機構發展

代理合作，擴展海外代理網絡的可

行性。現時已有11個海外代理，遍

佈亞洲、歐洲、北美洲、拉丁美洲

和澳洲。

郵票發行 - 2010
Emissões Filatélicas - 2010
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     安全電子郵政服務

安全電子郵政服務是根據萬國郵政

聯盟標準及法規制定。

在2010年，郵政局繼續發展電子

認證郵戳和電子掛號郵件等兩項安

全電子郵政服務之資訊基礎建設。

此外，還積極參與萬國郵政聯盟及

歐洲電訊標準協會的工作小組之活

動。

鑑於傳統函件有被電子文件取代的

趨勢，郵政局開發電子認證郵戳服

務，並維持提供實物和電子函件派

送角色。

根據第261/2009號行政長官批

示，設立電子認證郵戳公共服務，

並核准有關規章。規章訂定電子認

證郵戳用於證實電子文件的郵戳加

蓋日期和時間及文件的完整性，使

任何隨後所作的改動可被察覺，

確保電子文件的技術安全與法律效

力。第33/2009 號行政命令通過電

子認證郵戳公共服務之收費，而第

32/2009 號行政命令則通過該服務

之標誌。

電子認證郵戳公共服務是一種由指

定郵政營運人，即郵政局，以電子

形式於電子文件加蓋一特定的日期

和時間（生效時間紀錄）。該時間

戳將被保存，以便為未來可能發生

的法律糾紛提供證據。

郵政局可根據與寄件人約定的方式

及條件，發送蓋有電子認證郵戳之

電子文件，證明其時間、完整性與

已發送予第三方。目前，有多個機

構、企業和政府部門使用此項服

務。

     Serviços Electrónicos Postais Seguros

Os Serviços Electrónicos Postais Seguros regem-se pelas 
normas e regulamentos estabelecidos pela União Postal 
Universal.

Em 2010, a DSC deu continuidade ao desenvolvimento 
informático da infra-estrutura tecnológica onde se apoia 
a prestação dos Serviços Electrónicos Postais Seguros 
(Carimbo	 Postal	 Electrónico	 Certificado	 e	 o	 Correio	
Electrónico Registado Postal), bem como continuou a 
participar	activamente	no	âmbito	dos	grupos	de	trabalho	
da UPU e do Instituto Europeu de Normalização de 
Telecomunicações.

A DSC, face à cada vez mais acentuada substituição da 
correspondência	 física	 por	 documentos	 electrónicos,	
desenvolveu o novo Serviço de Carimbo Postal Electrónico 
Certificado,	passando	a	exercer	a	função	de	distribuidor	de	
correspondência	física	e	de	correspondência	electrónica.	

Pelo	 despacho	 do	 Chefe	 do	 Executivo	 n.º	 261/2009,	
foi estabelecido o Serviço Público de Carimbo Postal 
Electrónico	Certificado	(CPEC)	e	respectivo	Regulamento.	
O	regulamento	define	que	o	CPEC	atesta	a	data	e	a	hora	
da sua aposição ao documento electrónico, bem como 
detecta qualquer alteração posterior, prestando segurança 
técnica e validade legal ao conteúdo dos documentos. 
Pela Ordem Executiva n.º 33/2009 foram aprovadas 
as respectivas tarifas, enquanto a Ordem Executiva n.º 
32/2009 aprovou o logótipo do Serviço. 

O Serviço Público de Carimbo Postal Electrónico 
Certificado	(CPEC)	é	um	serviço	que	permite	ao	operador	
postal designado, os Correios de Macau, apor uma 
determinada	 data	 e	 hora,	 sob	 forma	 electrónica,	 a	
um documento electrónico (validação cronológica). É 
guardada	prova	do	CPEC	aposto,	que	pode	ser	verificada	
em caso de disputas legais. 

A DSC pode ainda distribuir documentos electrónicos 
com CPEC, nos termos e condições acordadas com o 
remetente, como prova cronológica, de integridade e de 
envio a uma terceira parte.
Actualmente, são várias as entidades, empresas e serviços 
públicos que usufruem deste serviço.

郵政儲金局

郵政儲金局是隸屬於郵政局的信用

機構，由獨立行政委員會管理，除

擔任郵政局出納之職能，也從事屬

銀行性質的業務。

郵政儲金局與商業銀行一樣，都是

受金融體系法律制度所規範，並由

澳門金融管理局監管。

按照章程，郵政儲金局可從事所有

銀行業務。現時，其主要的業務包

括：向公務員及一些機構和公司的

僱員提供貸款、接受存款、國際匯

款及電子支付。另外，郵政儲金局

還負責居屋貸款優惠基金的管理。

Caixa Económica Postal (CEP)

A Caixa Económica Postal (CEP), gerida por uma Comissão 
Administrativa independente, é uma instituição de crédito 
subordinada à Direcção dos Serviços dos Correios (DSC) 
que proporciona todo o tipo de serviços bancários, para 
além da função de tesouraria dos Correios.

A CEP, regulada pelo Regime Jurídico do Sistema 
Financeiro, encontra-se sujeita ao controlo e supervisão 
da	 Autoridade	 Monetária	 de	 Macau,	 beneficiando	 de	
um	 estatuto	 praticamente	 semelhante	 ao	 de	 um	 banco	
comercial.

De acordo com o seu Regulamento, a CEP pode realizar 
todas as operações bancárias. Actualmente, as suas 
principais actividades são a concessão de empréstimos 
a funcionários públicos e a funcionários de algumas 
organizações e empresas, a captação de depósitos, a 
transferência	 internacional	 de	 fundos	 e	 o	 pagamento	
electrónico.	 É	 ainda	 competência	 da	 Caixa	 Económica	
Postal	a	gestão	do	Fundo	para	Bonificações	do	Crédito	
à Habitação. 
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     貸款

2010年批出的貸款2100單，共1億

6800萬元，與2009年所批出的金

額相約。

近年，為提升貸款服務的競爭力，

郵政儲金局採取了連串的措施，包

括將確定委任公務員的最長還款期

延長至36期，將貸款服務擴展至個

人勞動合約的員工等等。

     國際匯款

郵政儲金局與 Western Union Finan-

cial Services（西聯財務服務）合

作，提供特快匯款服務。通過最先

進的資訊科技和全球性的電腦匯款

及櫃檯網絡，將款項在數分鐘內匯

至200多個國家或地區。

2010年的匯款交易共26,000單，

匯款總額為8,850萬元。

目前，匯款的服務網點共8個，包

括郵政儲金局、郵政總局、機場郵

政局、碼頭郵政局、eSignTrust註冊

署、通訊博物館商店、海洋花園郵

政局及於2010增設的路環郵政局，

為公衆提供一星期七天的服務。

     Empréstimos

No ano de 2010 foram concedidos 2100 empréstimos, no 
valor	 total	 de	168	milhões	de	patacas,	 sendo	este	 valor	
igual ao concedido no ano de 2009.

Nos últimos anos, a CEP adoptou uma série de medidas 
para aumentar a competitividade do Serviço de 
Empréstimos, tais como prolongamento do tempo máximo 
para amortização de empréstimo a funcionários públicos 
e extensão de concessão de empréstimos a funcionários 
de Departamentos do Governo com “Contrato Individual 
de	Trabalho”.

     Transferência Internacional de Fundos

Em	relação	ao	serviço	de	transferência	de	fundos,	a	CEP,	
em cooperação com a Western Union Financial Services 
Inc., proporciona um serviço de envio instantâneo de 
dinheiro.	 Através	da	 utilização	de	modernas	 tecnologias	
informáticas e de uma rede mundial de computadores e 
balcões,	o	dinheiro	pode	ser	transferido,	com	segurança,	
para mais de 200 países ou regiões em apenas alguns 
minutos.

No ano de 2010 realizaram-se cerca de 26 000 tran-
sacções,	no	valor	total	de	88.5	milhões	de	patacas.

Presentemente,	 há	 oito	 postos	 de	 atendimento	 para	
proceder	 à	 transferência	 de	 fundos,	 nomeadamente	 na	
Caixa Económica Postal, na Estação Central, na Estação 
do Aeroporto, na Estação do Terminal Marítimo, na 
Entidade de Registo eSignTrust, na Loja do Museu das 
Comunicações, na Estação Jardins do Oceano e, a partir 
de 2010, na Estação de Coloane, abertos sete dias por 
semana.

     電子支付平台

作為電子支付協調組的負責部門，為

了支持特區政府發展電子政務，郵政

儲金局在2006年完成建立電子支付

平台，供各政府部門使用。自2008

年起，郵政儲金局與多個政府部門簽

定電子支付平台的使用協議。

目前，電子支付平台為各項網上服

務提供電子支付的渠道，包括：網

上繳交交通違例罰款、網上租用體

育設施、網上繳交水費、課程網上

報名、網上繳交學費、網上申請證

明文件、專業執照網上續期、寵物

犬准照網上續期、車輛使用牌照稅

網上續期、集郵產品、地圖產品、

禮品、書刊及門票網上訂購、國際

馬拉松比賽網上報名、國際研討會

網上報名等等。

電子支付平台投入服務已有三年，

使用情況越來越理想。2010年共錄

得47,000單交易，較2009年上升

37%。

電子支付平台的建立使一站式電子

政務得以實現，並讓公衆可在任何

時間、任何地點都可取得政府服

務。

     Plataforma de Pagamento Electrónico

A	 CEP,	 por	 incumbência	 do	 Grupo	 de	 Coordenação	
do Pagamento Electrónico, para apoio do Governo 
da RAEM no seu objectivo de desenvolvimento do 
Governo Electrónico, concluiu, em 2006, a construção da 
plataforma para o serviço Pagamento Electrónico, para 
ser utilizada pelos Serviços Públicos. A partir de 2008, a 
CEP passou a celebrar protocolos com diversos Serviços 
Públicos para utilização da Plataforma.

Actualmente, a Plataforma serve como um canal 
electrónico de pagamento, via internet, para os seguintes 
serviços: Pagamento on-line de multas por infracções 
de trânsito; Aluguer on-line de instalações desportivas; 
Pagamento on-line de facturas de água; Registo on-line 
em cursos superiores; Pagamento on-line de propinas; 
Requerimento	on-line	de	documentos	oficiais;	Renovação	
on-line	 de	 Licenças	 Profissionais;	 Renovação	 on-line	
de Licenças de Cães; Renovação on-line de Imposto 
de	 Circulação;	 Compra	 on-line	 de	 produtos	 filatélicos,	
produtos	cartográficos,	prendas,	publicações	e	bilhetes;	
Inscrição on-line na Maratona Internacional; Inscrição on-
line	em	conferências	internacionais;	etc.

O nível de utilização desta Plataforma, que entrou em 
funcionamento	 há	 já	 três	 anos,	 tem	 vindo	 a	 revelar-se	
cada vez mais satisfatório. No ano de 2010 registaram-se 
cerca de 47 000 utilizações, representando um aumento 
de 37% relativamente a 2009.

A criação da Plataforma Electrónica concretizou o serviço 
de “Balcão Único de Governo Electrónico” (One-Stop), 
permitindo	 ao	 público	 obter	 serviços	 oficiais	 a	 qualquer	
hora	e	em	qualquer	lugar.

                     與交通事務局簽署《網上電子支付協議》
Assinatura do Protocolo de Pagamento Electrónico com a DSAT
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電子認證

澳 門 郵 政 在 2 0 0 6 年 推 出 名 為 

eSignTrust 的電子認證服務，其主

要功能是，以政府認可的認證機構

身份，為個人、機構或政府實體提

供身份認證服務。

電子文件及電子簽名法於2005年生

效，針對目前廣被公私營機構使用

的互聯網，提倡以新科技來提升電

子通訊之安全性。電子文件及電子

簽名法還增加公私營機構在開放式

通訊網絡進行電子交易的信心，成

為推動澳門經濟增長及提升競爭力

的有效工具。

Serviços de Certificação

Os	 Serviços	 de	 Certificação	 eSignTrust,	 lançados	 pelos	
Correios	de	Macau	em	2006,	têm	como	principal	função,	
enquanto	 entidade	 certificadora	 reconhecida	 pelo	
Governo	da	RAEM,	a	emissão	de	certificados	electrónicos,	
destinados a organismos públicos, empresas e público 
em geral, proporcionando um serviço de autenticação.

O regime jurídico dos Documentos e Assinaturas 
Electrónicas (DAE), publicado em 2005, permite promover 
a incorporação de novas tecnologias para segurança das 
comunicações electrónicas, nomeadamente da Internet, 
utilizadas	hoje	em	dia	pelas	empresas	do	sector	privado	
e pela Administração Pública. A Lei dos Documentos e 
Assinaturas Electrónicas (DAE) serve, ainda, como um meio 
eficaz	para	 incentivar	o	crescimento	e	a	competitividade	
da	economia	de	Macau,	promovendo	a	confiança	no	uso	
de transacções electrónicas através de redes abertas de 
comunicações.

由於是特區政府認可的認證機構，

且電子簽名具備法律效力，故澳門

郵政在發行和管理電子證書上傾注

全力提供可靠的服務。自2009年，

澳門郵政已加入“微軟 Windows

根證書更新程式”系統內，故澳

門郵政發出的根證書已可安裝在

微軟視窗的瀏覽器，方便了使用 

eSignTrust電子證書的潛在用戶。

由於許多政府部門已廣泛使用電子

文件交換系統（eDocX），且致力

減少使用紙張，在特區政府和公職

局的支持下，使用合格電子簽名已

成為政府部門日常作業的一部分，

許多政府部門員工都已配備了相關

的電子證書和硬體設備。

在2010年，電子證書的用戶數量有

所增長，且個人與企業申請數量均

有顯著增加的趨勢。

同時，在2010年主要是推動電子證

書的應用多元化，包括可集電子簽

名、加密、電子錢包和（大學）學

生或教師考勤等多項功能於一身的

聯營卡。此外，還向多個政府部門

推介Signing Server Service服務，其

最大優點是進行電子簽名之速度可

較之前快上一百倍。

電子認證服務在特區政府的支持

下，開展一系列宣傳和說明活動。

在2010年，為了讓社會各界對電子

認證及電子認證郵戳服務有更多的

瞭解，舉辦了說明會，出席的有銀

行業和博彩業、公共部門和公務員

協會的代表。此外，在第15屆澳門

國際投資展覽會（MIF）和資訊科

技週等其他場合也舉辦了多場類似

活動。

Dada	 a	 eficácia	 legal	 de	 uma	 Assinatura	 Electrónica,	
concedida	por	Lei,	e	sendo	a	Autoridade	de	Certificação	
acreditada pelo Governo da RAEM, os Correios de 
Macau	têm	dedicado	todo	o	seu	esforço	na	prestação	de	
serviços	de	confiança	na	emissão	e	gestão	de	Certificados	
Electrónicos. Desde 2009, os Correios de Macau estão 
qualificados	para	fazer	parte	do	“Microsoft	Windows	Root	
Certificate	Update	Program”,	permitindo	que	o	Certificado	
Raiz dos Correios de Macau seja instalado nos browsers 
da	Microsoft	Windows,	 facilitando	o	uso	de	Certificados	
Electrónicos eSignTrust por eventuais utilizadores.

Devido ao uso generalizado do sistema de troca 
de documentos electrónicos (eDocX) e a diferentes 
departamentos prosseguirem o objectivo comum de 
reduzir o uso de papel, com o apoio contínuo do Governo 
da	RAEM	e	dos	SAFP,	a	Assinatura	Electrónica	Qualificada	
está a tornar-se parte das operações diárias em muitos 
desses	 departamentos.	 Os	 trabalhadores	 envolvidos	
estão	 equipados	 com	 Certificados	 Electrónicos	 e	
necessário	hardware.

No ano 2010, registou-se um aumento do número de 
portadores	 de	 certificados	 electrónicos,	 bem	 como	
uma	 tendência	 de	 crescimento	 notável	 nos	 pedidos	 de	
utilizadores individuais e empresariais.

Também em 2010, estes serviços concentraram os seus 
esforços	na	diversificação	da	aplicação	dos	Certificados	
Electrónicos, sendo promovido o serviço de cartões 
multifuncionais co-brand, que podem incorporar funções 
de assinatura electrónica, encriptação, carteira electrónica 
e controlo de assiduidade (instituições universitárias), 
podendo servir como cartão de estudante ou de professor. 
Foram ainda realizadas apresentações aos diversos 
departamentos públicos sobre o “Signing Server Service”, 
cuja vantagem fundamental é permitir que as assinaturas 
electrónicas possam ser cem vezes mais rapidamente 
processadas.

Os	 Serviços	 de	 Certificação	 eSignTrust,	 com	 o	 apoio	
do	 Governo	 da	 RAEM,	 têm	 vindo	 a	 realizar	 acções	 de	
promoção	e	sessões	de	esclarecimento.	Para	um	melhor	
conhecimento	 sobre	 a	 aplicação	 e	 uso	 dos	 certificados	
electrónicos e do CPEC, em 2010 o eSignTrust promoveu 
um encontro com representantes do sector bancário 
e do jogo, de entidades públicas e de associações 
de	 trabalhadores	 da	 função	 pública.	 Foram	 também	
realizadas	actividades	 semelhantes	em	outras	ocasiões,	
nomeadamente durante a 15a Feira Internacional de 
Macau (MIF) e a Semana I.T.
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通訊博物館

秉持“勇於嘗試，敢於發現”信念

的通訊博物館自2006年3月1日起

投入服務，是本地首間定位為互動

形式的科學類博物館，以郵政/集郵

和電訊設為展覽的主題。

Museu das Comunicações

O Museu das Comunicações, em funcionamento 
desde 1 de Março de 2006, promove o lema “Ousar 
Experimentar, Ousar Descobrir”. Foi o primeiro museu 
de	Macau	a	ter	como	 linhas	orientadoras	as	práticas	de	
um	 museu	 científico	 interactivo,	 onde	 são	 abordados	
temas	 relacionados	 com	 as	 áreas	 postal,	 filatélica	 e	 de	
telecomunicações.

     新項目

導覽服務是通訊博物館的一項重要

服務，博物館建立了全職的專業

導覽團隊為參觀者提供多元化的服

務。導啟員的使命是引導參觀者欣

賞展覽，讓他們透過玩樂增進知

識；協助參觀者操作實驗和互動模

式展品來啟發他們對集郵、郵政和

電訊科學的興趣；鼓勵參觀者作出

深入的探討和研究，推動科學和技

術的發展。

通訊博物館在2010年修訂了「預約

參觀服務指南」，為學校、團體及

遊客編排了詳盡的參觀服務項目。

郵政暨集郵範圍以通訊基礎、郵政

歷史和服務、郵票與集郵為導覽主

軸，輔以常識、人文和地理知識等

內容。通訊博物館在2010年為學前

至中學生準備了不同種類的專題及

互動導覽項目、講座和工作坊等，

也創設了集郵講場，讓觀眾可以親

身與專家交流和觸摸到集郵原件。

電訊範圍的導覽項目，除了常設的

專題導覽和科學示範外，再次革新

了自推出以來大受歡迎的電子電路

課程，增加了以低小學生為對象的

工作坊項目，讓熱愛科學的種子伴

隨著社會的未來主人翁一起成長。

     參觀者

比較2009年度的統計，2010年度

的總參觀入場人次增長了7.5%。

在預約參觀服務方面，維持豁免由

學校預約的學生團和教師參觀入場

費，並且將這項優惠推廣至在全澳

的非牟利機構所組織的參觀團。

     Novos Programas

Um dos principais serviços do Museu é proporcionar 
visitas	 guiadas.	 Para	 tal,	 uma	 equipa	 profissional	 de	
Facilitadores, a tempo inteiro, oferece diversos serviços 
aos seus visitantes. A função dos Facilitadores é 
orientar os visitantes a apreciarem as exposições para 
que	 possam	 adquirir	 conhecimentos	 de	 uma	 forma	
divertida. Também procuram, com demonstrações ao 
vivo e operando demonstrações interactivas, incutir nos 
visitantes	o	gosto	pela	filatelia,	serviços	postais	e	ciências	
das telecomunicações, levando ao desenvolvimento da 
ciência	e	tecnologia,	já	que	motivam	os	visitantes	para	a	
investigação e pesquisa.

Em 2010, o Museu das Comunicações procedeu à 
reedição actualizada do Guia de Serviço de Marcação de 
Visitas,	o	qual	apresenta	detalhadamente	os	serviços	de	
visitas guiadas para escolas, organizações e grupos de 
turistas. 
Para visitas guiadas a grupos escolares, o museu 
reformulou os seus programas.

A Galeria de Correios e Filatelia apresentou um conjunto 
de programas debruçando-se sobre as fundações da 
comunicação,	 a	 história	 e	 os	 serviços	 postais,	 selos	
e	 filatelia,	 complementados	 por	 conceitos	 gerais	 de	
ciências,	humanidades	e	geografia.	
Em 2010 providenciou diferentes tipos de visitas guiadas 
temáticas	e	 interactivas,	seminários	de	filatelia	e	oficinas	
de	trabalho,	acessíveis	a	estudantes	desde	o	ensino	pré-
escolar até alunos do secundário. Foi também criado um 
Fórum Filatélico, onde os estudantes entram em contacto 
directo	 com	 especialistas	 e	 com	 produtos	 filatélicos	
originais. 

A Galeria de Telecomunicações, para além das regulares 
visitas	temáticas	e	demonstrações	científicas,	aperfeiçoou	
os cursos de circuitos electrónicos, que foram muito bem 
recebidos	pelos	participantes.	Criou	ainda	novas	oficinas	
de	 trabalho	 dedicadas	 aos	 estudantes	 mais	 novos,	 no	
sentido	de	estimular	o	interesse	pela	ciência	desde	tenra	
idade.

     Visitantes

Durante o ano de 2010 registou-se um aumento de 7,5% 
de visitantes, relativamente ao ano de 2009.
O Museu das Comunicações continuou a providenciar 
entrada gratuita a grupos escolares e professores, 
estendendo	ainda	este	benefício	 a	organismos	sem	fins	
lucrativos.
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2.2 – 區域合作/國際關係

郵務

與其他郵政組織及國際機構的聯繫

和交流對郵務發展是非常重要。

在郵務發展方面，澳門郵政與廣東

郵政和香港郵政繼續加強溝通與合

作，為建立一個電子商務交易平台

而努力。

本著資源共享、共創三贏的理念，

三地郵政機構正在研究擴大電子商

務的發展。就此方面，在2010年定

期舉行會議。

此外，三地郵政合作的業務有：

-   建立三地網站超連結;

-   繼續禮物派遞的服務;

-   開展澳門郵政與香港郵政的

  “郵資到付”服務。

澳門郵政與其他郵政機關，尤其是

與廣州郵政、中山郵政、珠海郵政

和香港郵政保持聯繫目的是建立及

加強業務關係，以擴大其市場，但

也不忽略與澳門本地公司的商業聯

繫以取得更多的合作機會。

在2010年8月，澳門郵政前往國家

郵政局進行官式拜訪，目的是為加

強在法律、法規和業務管理範圍的

合作與交流。此行也拜訪了中國郵

政集團公司，及其屬下之中國集郵

總公司，旨在擴大雙方在集郵、直

銷函件和安全電子郵件等領域的發

展和合作機會。

通過與國家郵政局和中國郵政集團

公司的交流活動，建立一個平台，

供員工間交流經驗，使大家對郵政

法規、郵政活動監管、業務開發、

研究和技術等方面有機會發表新意

念，對未來發展將有莫大裨益。

2.2 – Cooperação Regional/Relações     
         Internacionais

Área Postal

As relações com outras administrações postais e 
organizações internacionais são da máxima importância 
para	o	acompanhamento	e	desenvolvimento	da	actividade	
postal.

No capítulo de desenvolvimento postal, a nível regional, 
foi dada continuidade ao reforço da comunicação 
e à cooperação com o Grupo Postal Provincial de 
Guangdong e com os Correios de Hong Kong, de forma 
a estabelecer-se uma plataforma comercial electrónica 
de negócios. 

Está	a	ser	equacionada	a	exploração	dos	recursos	das	três	
administrações postais para expandir o desenvolvimento 
do comércio electrónico e alcançar uma situação 
vantajosa	para	as	três	partes,	tendo	sido	realizadas,	neste	
sentido,	ao	longo	de	2010,	reuniões	de	trabalho	regulares.	

Ainda	 no	 âmbito	 da	 cooperação	 entre	 as	 três	
administrações postais, em 2010 procedeu-se 
-		Ao	estabelecimento	do	hyperlink	dos	websites	dos						
			Correios	das	três	regiões;
-  À continuidade do serviço de distribuição de prendas;
-  Ao lançamento do serviço de “Pagamento pelo        
   Destinatário” entre os Correios de Macau e de Hong   
   Kong.

A DSC manteve também contactos com outras 
administrações postais com o objectivo de estabelecer e 
reforçar relações comerciais, tendo em vista a expansão 
do seu segmento de mercado, nomeadamente com os 
Correios	 de	 Guangzhou,	 Zhongshan,	 Zhuhai	 e	 Hong	
Kong, ainda que não depreciando as relações com 
empresas locais para captar mais oportunidades de 
cooperação.

A Direcção dos Serviços de Correios realizou, em Agosto 
de	 2010,	 uma	 visita	 oficial	 aos	 Correios	 Nacionais,	
com o objectivo de incrementar a cooperação e o 
intercâmbio nas áreas jurídica, de regulamentação e de 
gestão operacional. Na mesma ocasião visitou o Grupo 
de	 Correios	 da	 China,	 incluindo	 a	 Empresa	 Nacional	
Chinesa	de	Filatelia,	visando	alargar	o	desenvolvimento	e	
cooperação no âmbito de Direct Mail, Correio Electrónico 
Seguro e Filatelia.

澳門郵政拜訪國家郵政局    Visita	dos	Correios	de	Macau	aos	Correios	Nacionais	da	China

澳門郵政拜訪中國郵政集團    Visita	dos	Correios	de	Macau	ao	Grupo	de	Correios	da	China

國家郵政局代表團到訪澳門郵政
Visita	de	uma	delegação	dos	Correios	Nacionais	da	China	aos	Correios	de	Macau

澳門郵政參加萬國郵政聯盟行政理事會會議
Correios	de	Macau	na	reunião	do	Conselho	de	Administração	da	UPU
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澳門郵政除了以中國代表團成員

的身份參與萬國郵政聯盟（萬國

郵聯）及亞太郵政聯盟（亞太郵

聯）外，還是葡語國際通信協會

（AICEP）、亞洲太平洋郵政合

作組織及特快專遞服務合作組織

（EMS服務合作組織）之成員，並

與中國郵政和香港郵政保持戰略夥

伴關係。

在2010年，澳門郵政參加了多個

為萬國郵聯成員國制定共同策略的

重要會議；此外，又與其他業務夥

伴出席各樣的論壇。出席的會議

有：“郵政經營理事會”、“郵政

監管論壇”、“ 2010年郵政策略大

會”及“行政理事會年度會議”。

同時，在2010年，澳門郵政亦派員

出席參加“中國國際交通運輸技術與

設備展覽會”、在香港舉行的“郵政

業務合作研討會”、“亞太郵聯執行

理事會年會”、“郵件中的危險貨物

和恐怖主義工作坊”和中國郵政集團

公司舉辦的“直郵論壇”。

在國際集郵層面上，除了加入跨越

多個國家的集郵代理網絡，澳門郵

政直接參與或委派代理商出席了多

個在北京、曼谷、倫敦、里斯本等

地舉行的集郵展覽。

電子郵政服務

在安全電子郵政服務方面，澳門郵

政參加了2010年3月中國郵政集團

在珠海召開的第四次會議，繼續根

據萬國郵政聯盟的規格，開發電子

掛號郵件系統，並於10月份進行了

該系統的測試和改進工作。

Esta actividade de intercâmbio com os Correios 
Nacionais	 da	 China	 e	 com	 o	 Grupo	 dos	 Correios	 da	
China	permitiu	estabelecer	uma	plataforma	de	permuta	
de	experiências	entre	os	trabalhadores,	possibilitando	o	
surgimento de novas ideias e dinâmicas nas áreas de 
regulamentação postal, monitorização da actividade 
postal, exploração dos negócios, estudos e tecnologia, 
como também benefícios ilimitados ao desenvolvimento 
futuro das partes envolvidas.

Para além da participação, como membro da Delegação 
Nacional	Chinesa,	nas	reuniões	da	União	Postal	Universal	
(UPU)	e	da	União	Postal	da	Ásia	Pacífico	(APPU),	a	DSC	
faz parte da Associação Internacional das Comunicações 
de Expressão Portuguesa (AICEP), da Cooperativa Postal 
da	 Ásia-Pacífico	 (APP	 Cooperative)	 e	 da	 Cooperativa	
“Express Mail Service (EMS Cooperative)”, e mantém, 
ainda, uma parceria estratégica com Administrações 
Postais	da	China	e	de	Hong	Kong.

Em 2010, os Correios de Macau participaram em 
diversas e importantes reuniões para estabelecimento de 
estratégias comuns aos países membros da UPU, bem 
como esteve presente junto de outros Fóruns com quem 
tem relações de parceria. 
Assim, no âmbito da UPU, participou na reunião do 
Conselho	de	Operações	Postais,	no	Fórum	de	Regulação	
Postal,	na	Conferência	Estratégica	para	2010	e	na	reunião	
anual	do	Conselho	de	Administração.	

Ao longo de 2010, a DSC teve ocasião de estar presente 
na Exposição Internacional de Tecnologias de Transportes 
e de Equipamentos, no Seminário de Cooperação de 
Negócios Postais em Hong Kong, na reunião anual 
do	 Conselho	 Executivo	 da	 APPU,	 no	 Workshop	 sobre	
Segurança Postal - Materiais Perigosos e Terrorismo  e 
no	Fórum	de	Direct	Mail	do	Grupo	de	Correios	da	China.

Ainda a nível internacional, os Correios de Macau 
marcaram	presença,	ou	fizeram-se	representar,	em	Feiras	
Filatélicas como, por exemplo, em Pequim, Banguecoque, 
Londres e Lisboa, contando ainda com uma rede de 
agentes	filatélicos	espalhados	por	vários	países.

Serviços de Correio Electrónico

Na área de Serviços de Correio Electrónico Seguro, a 
DSC tomou parte, em Março de 2010, na 4.a reunião 
com	o	Grupo	de	Correios	da	China,	realizada	em	Zhuhai,	
dando-se continuidade ao desenvolvimento do sistema 
de Correio Electrónico Postal Registado, de acordo com 
as	especificações	da	UPU.	Em	Outubro	passou-se	à	fase	
de testes e aperfeiçoamento do sistema. 

配合萬國郵政聯盟頂級郵政域名

(.post)計劃，澳門郵政的安全電子

郵政服務目前的發展策略是集中在

電子掛號郵件和電子認證郵戳等兩

個服務項目。

在發展與應用新科技方面，郵政局

繼續積極參與萬國郵政聯盟「先

進電子業務用戶小組」的「安全電

子服務」和「電子服務工作組」的

工作。推動「電子掛號郵件」技術

標準文件 – S52，頂級郵政域名

(.post)計劃和電子認證郵戳的技術

標準(S43) 。

通訊博物館

通訊博物館於2002年隨中國博物

館協會加入國際博物館協會成為會

員，在2010年，參加在上海舉行之

國際博物館協會會員大會。通訊博

物館也參加了在紐西蘭舉行之亞太

科技中心網絡會員大會以及在德國

舉行之歐洲科技中心網絡年會。

Integrada no plano de desenvolvimento do domínio “.post” 
(dot.post) da UPU, a estratégia de desenvolvimento de 
Correio Electrónico Postal dos Correios de Macau está 
presentemente focada em facultar o serviço público de 
Correio Electrónico Postal Registado e de Carimbo Postal 
Electrónico	Certificado.

Na área de desenvolvimento e implementação de 
novas tecnologias, os Correios de Macau, no âmbito da 
UPU, continuam a liderar o subgrupo Serviços Postais 
Electrónicos Seguros (SPeS) do Grupo de Utilizadores 
dos Serviços Electrónicos Avançados da UPU e Grupo 
de Serviços Electrónicos da UPU, tendo em vista a 
normalização	da	especificação	funcional	S52	do	Correio	
Electrónico Postal Registado, participar no projecto “.post” 
(dot.post) da UPU e na norma técnica S43 do Carimbo 
Postal	Electrónico	Certificado.

Museu das Comunicações

O	 Museu	 das	 Comunicações,	 admitido	 no	 Conselho	
Internacional dos Museus (ICOM) em 2002, com a 
qualificação	de	associado	da	Associação	de	Museus	da	
China,	 participou,	 em	 2010,	 na	 Conferência	 do	 ICOM,	
realizada	na	cidade	de	Shanghai,	China.	
O Museu participou ainda, na Nova Zelândia, na 
conferência	 anual	 da	Rede	 da	Ásia	 Pacífico	 de	Centros	
de	 Ciência	 e	 Tecnologia	 (ASPAC)	 e	 esteve	 presente	 na	
conferência	 anual	 da	 Rede	 Europeia	 de	 Centros	 de	
Ciência	e	Museus	(ECSITE),	realizada	na	Alemanha.

國家郵政局政策法規司考察團到訪澳門郵政
Visita	do	Departamento	de	Regulamentação	e	Políticas	Postais	dos	Correios	Nacionais	da	China	aos	Correios	de	Macau
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2.3 –社會參與活動

澳門郵政一直以來融入澳門社會，

除了直接或間接地與本地教育、文

化和社團機構合作，參與社會公眾

活動外，也積極主辦宣傳活動，拉

近與市民的距離。

紀念活動

郵政局對當年度的大事都會舉辦紀

念活動，包括郵政局與通訊博物館

的週年慶（3月1日），郵政儲金

局週年慶（9月17日）和世界郵政

日（10月9日）。在當天均會安排

一些特別活動來加強郵政局與市民

的聯繫。例如：由郵政局舉辦各項

比賽的頒獎典禮，設立紀念郵戳郵

站，通訊博物館免費入場等。

宣傳與聯繫

除了出版「接觸」季刊和不斷更新

郵政局、郵政儲金局、電子認證服

務和通訊博物館的網站內容，我們

還透過在報章雜誌、社團刊物刊登

廣告，製作宣傳單張及在各郵政分

局、郵亭及郵筒張貼海報等方式，

介紹與宣傳本局服務與產品。

澳門郵政還與本地傳媒保持良好關

係，舉行例行的記者招待會，介紹

新產品及服務給市民。

郵政局在本澳與離島各分局提供多

項便民的繳費服務（水、電、房屋

局租金、汽車行車稅）和匯款服

務。此外，為配合發展本澳推廣文

化旅遊的政策，郵政局在主要旅遊

景點還提供集郵產品銷售及郵政服

務，並延長服務時間。

2.3 – Actividade Social / Participação   
         Comunitária

Os	 Correios	 de	 Macau	 têm	 uma	 profunda	 inserção	
na sociedade de Macau, colaborando, participando e 
marcando presença em eventos da vida comunitária, 
cooperando directa ou indirectamente com instituições de 
cariz educativo, cultural e social, bem como desenvolvendo 
as suas próprias acções e divulgando a sua actividade 
para aproximar os cidadãos dos serviços que presta.

Actividades Comemorativas

Os Correios de Macau assinalam anualmente efemérides 
relevantes, nomeadamente o Aniversário dos Correios de 
Macau e o Aniversário do Museu das Comunicações (1 de 
Março), o Aniversário da Caixa Económica e Postal (17 de 
Setembro) e o Dia Mundial dos Correios (9 de Outubro), 
fazendo coincidir nestas datas um conjunto de actividades 
que demonstram o estreito relacionamento entre os 
Correios e a comunidade, destacando-se a entrega de 
prémios dos diversos concursos por si promovidos, o 
lançamento	de	postos	 filatélicos	 e	 a	 entrada	gratuita	 no	
Museu das Comunicações.

Serviços de Proximidade

Para além da publicação trimestral do Boletim Informativo 
“Em Contacto” e da permanente actualização de 
informações úteis nos sítios - web dos Correios, Caixa 
Económica	Postal,	Serviços	de	Certificação	e	Museu	das	
Comunicações, a DSC, para uma maior aproximação e 
divulgação dos serviços que presta, insere publicidade 
em revistas, jornais e boletins de associações, elabora 
folhetos	 explicativos	 sobre	 os	 diversos	 produtos	 que	
oferece e coloca cartazes em todas as estações, 
quiosques e marcos postais.

Os	 Correios	 de	 Macau	 mantêm	 também	 um	 profícuo	
relacionamento com os Meios de Comunicação Social, 
realizando	 periodicamente	 conferências	 de	 imprensa,	
através das quais facultam informações sobre novos 
serviços ou produtos postos à disposição da população.

Os Correios, facilitando a vida aos cidadãos, disponibilizam 
nos	 seus	 balcões,	 espalhados	 por	 vários	 pontos	 da	
cidade	 e	 ilhas,	 serviços	 diversos	 de	 pagamentos	 (água,	
electricidade, rendas do Instituto de Habitação, imposto 
de	circulação)	e	transferências	de	fundos.	
Participando na política de desenvolvimento do turismo 
cultural, os Correios facultam serviços postais e venda de 
produtos	filatélicos	em	pontos	turísticos	estratégicos,	com	
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本局人員在2010年期間多次拜訪政

府部門、企業和機構，以期對郵政

局的服務提供解說，便利用戶，提

升服務質量。

為配合其他機構及協會的特殊節慶

活動，郵政局為這些活動提供紀念

郵戳服務。

horários	alargados.
Para uma maior acessibilidade, esclarecimento e 
melhoramento	 da	 qualidade	 dos	 serviços	 a	 prestar	 à	
comunidade, os Correios visitaram, ao longo de 2010, 
departamentos governamentais, empresas e instituições.

Neste espírito de interactividade com outros organismos 
e associações, os Correios promoveram e facultaram 
serviços de Posto Comemorativo, aquando da realização 
de eventos especiais.

支持教育的活動

郵政局除了提供郵政服務，也十分

關注本澳年青人的教育問題，因

此，在能力許可的範圍內提供各種

支持及獎勵方案，提供更多學習和

比賽的機會。

於2010年，設立了《郵政儲金局助

學金計劃》，向共36名家境清貧，

且成績優良或有顯著進步的學生頒

發購書劵，以資鼓勵。

郵政局與本地學校緊密合作，舉辦

一些針對學生的年度競賽，培養對

寫作、科學知識和集郵的興趣。

每年兩次舉辦中葡文徵文比賽， 

2010年主題分別為「給某人一封

信，告訴他(她)為何要重視愛滋病

問題，以及如何預防愛滋病」（與

萬國郵聯合作之國際徵文比賽）和

「我愛大熊貓」（給聖誕老人的信

徵文比賽）。

Serviços de Apoio Educativo

Os Correios, para além das suas responsabilidades 
enquanto operador postal, preocupam-se com o 
desenvolvimento de Macau, nomeadamente com a 
educação das gerações mais novas. Neste sentido, dentro 
dos meios de que dispõe, proporciona vários programas 
de apoio e de incentivo aos mais jovens, numa politica de 
acesso à informação e de inclusão social.

Em 2010, os Correios instituíram o “Programa de 
Abonos da Caixa Económica Postal”, atribuindo 36 
prémios, em vales para aquisição de material escolar, a 
estudantes economicamente carenciados e com elevado 
desempenho	académico,	ou	um	progresso	notável	na	sua	
prestação académica, como incentivo a prosseguirem os 
seus estudos.

Em estreita colaboração com as escolas de Macau, os 
Correios promovem também vários concursos anuais 
dirigidos a estudantes, no sentido de estimular o gosto pela 
escrita,	pelo	conhecimento	científico	e	pelo	coleccionismo	
filatélico.	
Organizam, assim, anualmente, dois Concursos 
de	 Composições	 Epistolares,	 em	 língua	 chinesa	 e	
portuguesa, cujos temas, em 2010, foram: “Escreva uma 
carta	 a	 alguém	para	 lhe	dizer	porque	é	 importante	 falar	
da SIDA e proteger-se dela” (Concurso Internacional, em 
cooperação com a UPU) e “Adoro Pandas!” (Concurso de 
Cartas ao Pai Natal). 

提供紀念郵戳服務
Posto temporário de Correio
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通訊博物館在2010年舉辦了以中

學生為參賽者的『電子裝置製作比

賽－電動投籃裝置』，也舉辦了『

我最喜愛的澳門郵票評選』。與此

同時，組織參與學校的開放日活動

以發揮『零距博物館』的動感和活

力，及為學校安排講座和工作坊等

項目。

通訊博物館與其他機構、組織和博

物館等合作舉辦活動，2010年的合

作項目有：

協辦由教育暨青年局統籌的暑期

活動，推出4項共11班暑期電子

課程；

與澳門電機及電子工程師學會

聯合主辦了6場以中學生為對象

『2010科普講座IEEE話你知－電

機及電子在生活中的應用』；

慶祝國際博物館日之『2010澳港 

粵博物館日嘉年華』聯館活動；

六·一國際兒童節園遊會；

   與廣州中國郵政聯合主辦『2010 

   穗澳青少年集郵交流營』；

韓國郵政主辦之『第16屆國際郵

票設計比賽』，其中一份經通訊   

博物館收件的澳門區參賽作品獲

公開組優異獎。

通訊博物館經常於週年紀念日、國

際博物館日、世界電信和信息社會

日及世界郵政日等特別的日子免費

開放供市民參觀。

No âmbito do Museu das Comunicações, em 2010 
foi organizado mais um Concurso de Construção 
de Dispositivos Electrónicos, com o tema “Lançador 
Automático de Basquetebol”, orientado para estudantes do 
ensino secundário. Também em 2010, o Museu organizou 
a	auscultação	filatélica	“Os	meus	selos	favoritos”.	
No âmbito da sua actividade, o Museu mantém uma 
relação próxima com as escolas do território, relação 
que se estende para além das fronteiras do Museu e se 
prolonga ao espaço escolar, tendo, assim, participado 
activamente no “Dia Aberto” de estabelecimentos de 
ensino	e	aí	organizado	seminários	e	workshops.

Os	Correios	de	Macau/Museu	das	Comunicações	mantêm	
ainda programas de cooperação com outras instituições, 
organizações e museus de Macau, tendo, ao longo de 
2010, desenvolvido vários programas de parceria: 
- Direcção dos Serviços de Educação e Juventude –         
   Programa de Actividades de Verão, organizando quatro  
   cursos interactivos de electrónica, com onze turmas; 
-		Instituto	dos	Engenheiros	Electrotécnicos	e			 	
   Electrónicos de Macau – seis seminários destinados a  
   estudantes do ensino secundário; 
-  Feira de Museus de Macau, Hong Kong e Guangdong,   
    integrada nas celebrações do Dia Internacional dos   
    Museus;
-  Actividades do Dia Mundial da Criança;
-		Correios	de	Guangzhou	–	organização	do	“Campo				
			Filatélico	para	Jovens	de	Guangzhou	e	Macau”;
-  Correios da República da Coreia – Recepção de   
			trabalhos	concorrentes	ao	16.º	Concurso	Internacional			
			de	Desenho	de	Selos.	Um	dos	desenhos	de	Macau			
			ganhou	o	Prémio	de	Excelência	da	Categoria	Geral.

Para	 uma	 maior	 acessibilidade	 ao	 conhecimento	 e	 à	
cultura, os Correios ofereceram entrada gratuita no 
Museu das Comunicações, em datas especiais como, 
por exemplo, Aniversário do Museu, Dia Internacional 
dos Museus, Dia Mundial das Telecomunicações e da 
Sociedade de Informação e Dia Mundial dos Correios. 

社區參與

郵政局及其員工長期以來，積極

參與社會公益活動，時刻關心社

會。2010年期間，多次與其他機

構合作組織籌款活動，對天災受難

者及家屬和貧困人士提供援助。同

時，郵政局每年均組織員工參加由

澳門日報讀者公益基金會舉辦的公

益金百萬行活動。

Participação Comunitária 

Os	 Correios	 e	 seus	 funcionários	 têm	 vindo	 ao	 longo	
dos anos a participar entusiasticamente em causas 
e	 actividades	 comunitárias	 relevantes.	 Não	 ficando	
alheios	aos	graves	problemas	sociais	e	humanitários	que	
ocorreram em 2010, colaboraram activamente com várias 
instituições	na	recolha	de	donativos	a	favor	das	vítimas	de	
várias catástrofes naturais ocorridas ao longo do ano, bem 
como para apoio a grupos sociais mais desfavorecidos. 
O	 “Programa	 de	 Caridade	 Marcha	 por	 Um	 Milhão”,	
promovido	anualmente	pelo	Fundo	de	Beneficência	dos	
Leitores do Jornal Ou Mun, conta também com a forte e 
colorida participação dos Correios de Macau.

-

-

-

-

-

-

通訊博物館舉辦的電子電路課程
Curso de circuitos electrónicos no Museu das Comunicações
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郵電職工福利會

『郵電職工福利會』的宗旨為促進

會員與家屬間之文化、社交、康

樂和體育活動，以及加強會員彼此

間和會員與郵政局間之聯繫。福利

會的會員大會由郵政局局長擔任主

席，於每年三月召開會員大會，通

過上年的工作報告和帳目，以及來

年的工作計劃。

延續優良傳統，福利會每年均會在

追思節為已故會員舉行追思彌撒及

獻花，以表對已故會員的點點緬懷

和思念；亦會舉行會員聖誕聯歡聚

餐，宴請郵政局現職會員及退休會

員。

2010年期間，福利會舉辦了一些文

娛康樂活動，包括茶藝興趣班、會

員子女聖誕聯歡會和旅遊活動。

體育運動方面，福利會建立和培訓

的乒乓球隊、足球隊、羽毛球隊、

籃球隊及網球隊參加2010年本地

舉辦的多項競賽活動，並取得好成

績。

一如既往，福利會於本年度外訪中

山郵政進行體育交流，並組織球隊

參與國家郵政工會在黑龍江省哈爾

濱市舉行的羽毛球比賽。透過福利

會的組織，加強中港澳各郵政人員

的交流。

Clube de Pessoal dos CTT

O	Clube	de	Pessoal	dos	CTT	foi	criado	com	a	finalidade	
de promoção cultural, social, recreativa e desportiva dos 
seus sócios e familiares, bem como para estreitamento 
dos laços de união entre si e os Correios.  Anualmente, 
a Assembleia Geral do Clube, presidida pela Directora da 
DSC, analisa e aprova as contas e relatório do ano anterior 
e o programa de actividades do ano seguinte.

Na	senda	de	uma	velha	tradição,	todos	os	anos	o	Clube	
manda celebrar uma missa no Dia de Finados e procede à 
deposição	de	flores	no	Cemitério,	em	memória	dos	sócios	
já falecidos. Promove também o tradicional Jantar de 
Natal, onde participam, em alegre convívio, funcionários 
dos Correios, no activo e já aposentados.

Em 2010, o Clube organizou, a nível cultural e recreativo, 
um conjunto de actividades, de que se destaca um curso 
sobre	chá,	a	Festa	de	Natal	para	os	filhos	dos	sócios	e	
uma excursão;

A nível das actividades desportivas, o Clube, que organiza 
e apoia a formação de equipas de ténis de mesa, futebol, 
badmington, basquetebol e ténis, participou em 2010, 
com bons resultados, em várias competições realizadas 
em Macau.

A exemplo de anos anteriores, o Clube manteve um 
programa de intercâmbio desportivo com os seus pares 
dos Correios do Continente, nomeadamente com os 
Correios	 de	 Zhongshan	 e	 com	 a	 Associação	 da	 União	
Postal da cidade de Harbin, província de Heilongjing 
(campeonato de badmington). Com estas actividades os 
funcionários	dos	Correios	do	Continente	Chinês,	de	Hong	
Kong e de Macau, através das respectivas organizações, 
como	 o	Clube	 dos	CTT,	 intensificaram	 e	 estreitaram	 as	
relações entre si.
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3Recursos Humanos

人力資源

人員是郵政局的重要資產。2010年

共有414名員工，與2009年相比減

少了2%。我們致力構建一個團結、

能幹、具團隊精神和以服務市民大

衆為己任的工作隊伍。

為了提升服務質量，和達至人力資

源管理的標準化，郵政局遵循以下

原則： 

-  優化現有人力資源的利用，調配   

   內部人員，以增加專業發展機會；

-  培訓和提高專業素質；

-  讓員工各展所長，使其思維得以 

   改造，培養上下一心的組織文化。

專業培訓

培訓對員工個人的增值及職業發展

有决定性影響。嚴格的員工招聘

和在職培訓是機構增強競爭力及多

元發展能力的關鍵；是提升員工的

能力、素質和改善其工作態度的要

訣；也是優化資訊和通訊科技，以

及組織的管理模式的方法。

郵政局組織多項專業培訓課程，旨

在提高員工質素，使員工具備多方

面知識及能力。同時，本局還鼓勵

員工參與由其他機構舉辦的培訓課

程和研討會。

A DSC tem no seu grupo de pessoal a sua importante 
mais-valia. Com um total de 414 funcionários, menos 2% 
que em 2009, tem vindo a aplicar todos os esforços na 
construção de uma equipa coesa e competente, integrada 
num ambiente saudável e incentivador do espírito de bem 
servir a população. 

De	forma	a	cumprir	e	a	melhorar	a	qualidade	dos	serviços	
e	a	normalização	dos	recursos	humanos,	a	DSC	segue	os	
seguintes princípios orientadores:
-			Melhorar	o	aproveitamento	dos	recursos	humanos				
    existentes, recorrendo a acções de mobilidade interna,  
				visando	o	incremento	de	oportunidades	profissionais;
-			Formação	e	elevação	da	qualidade	profissional;
-   Mudança da mentalidade dos funcionários, para   
    consolidação de uma cultura organizacional assente   
				no	desenvolvimento	de	competências.

Formação Profissional

A formação é determinante para a valorização dos 
trabalhadores	 e	 para	 o	 seu	 desenvolvimento	 pessoal	 e	
profissional.	A	formação,	aliada	ao	recrutamento	rigoroso,	
é	 basilar	 para	 um	 serviço	 ganhar	 competitividade	 e	
polivalência,	 para	 melhorar	 as	 suas	 competências,	
qualificações	 e	 comportamentos,	 para	 aperfeiçoar	 as	
tecnologias de informação e de comunicação, bem como 
os modelos de organização e gestão. 

A DSC tem implementado alguns cursos de formação 
profissional,	 com	 o	 objectivo	 de	 aumentar	 a	 qualidade	
bem	como	a	diversificação	e	a	elevação	das	capacidades	
dos seus funcionários. Tem também fomentado a sua 
participação em cursos e seminários organizados por 
outras instituições. 
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在2010年，員工除了參加由行政暨

公職局(SAFP)與國家行政學院聯合

舉辨的課程外，郵政局鼓勵員工參

加行政暨公職局及其他27個不同機

構、協會、專業組織舉辨的培訓課

程及和研討會，以促進他們的專業

發展。

2010年共有 280名員工修讀了各類

一般培訓課程，具體可概括以下幾

個領域：語言、管理、秘書及公共

關係、資訊科技、社會心理學及溝

通、優化程序和行政範疇。

有關郵政服務範疇的專業培訓，每

年均派員到泰國的亞太郵政聯盟學

院接受培訓，以鞏固員工的專業知

識。

2010年，郵政局員工參加了亞太郵

政聯盟學院的下列課程：

-  國際郵務會計 

-  營運管理

-  直銷函件及市場管理

-  資訊科技

此外，還參加了不同服務領域中較

為重要的策略性研討會及工作坊，

如：

-  郵政業務合作研討會

-  電子政府高峰會 (e-Government) 

-  郵件中的危險貨物和恐佈主義保   

   安工作坊

-  郵政收入保護工作坊

-  郵政海關框架研討會

-  認識及防範最新網絡攻擊技術研  

   討會

-  IT Audit of Windows Systems   

   from Network Viewpoint工作坊

與此同時，還特地邀請亞太郵政聯

盟學院(APPU)的導師來澳提供專項

的培訓課程。

Ao longo de 2010, para além da participação nos cursos 
co-organizados pelos Serviços de Administração e Função 
Pública (SAFP) e Instituto Nacional de Administração, 
a DSC incentivou os seus funcionários a frequentarem 
cursos ou seminários organizados por 27 instituições, 
incluindo os SAFP e outras Direcções de Serviços, 
Associações e entidades especializadas, com o objectivo 
de	promover	a	sua	valorização	profissional.	

Neste âmbito, em 2010, 280 funcionários da DSC 
frequentaram diversos cursos, centrados nas seguintes 
áreas de formação: Línguas, Gestão, Secretariado 
e Relações Públicas, Informática, Psicossociologia/
Comunicação,	Melhoramento	dos	Procedimentos	e	Área	
Administrativa.

No	 que	 se	 refere	 à	 formação	 em	 áreas	 específicas	
dos seus serviços, a DSC tem enviado anualmente 
trabalhadores	ao	Centro	de	Formação	da	União	Postal	da	
Ásia-Pacífico,	 na	 Tailândia,	 no	 sentido	 de	 consolidar	 os	
seus	conhecimentos	profissionais.

Assim, em 2010, funcionários da DSC participaram nas 
seguintes acções de formação, ministradas pelo Centro 
de	Formação	da	União	Postal	da	Ásia-Pacífico:	
-  Contabilidade Postal Internacional 
-  Gestão de Operações 
-  Direct Mail e Marketing
-  Tecnologias de Informação

Para além destes cursos, a DSC participou ainda em 
seminários	e	workshops	de	importância	estratégica	para	
diferentes áreas de serviço:
-  Seminário de Cooperação de Negócios Postais
-		Conferência	sobre	Governo	Electrónico	(e-Government)	
-		Workshop	sobre	Segurança	Postal	–	Materiais	
    Perigosos e Terrorismo
-		Workshop	sobre	Protecção	de	Receita	Postal	
-  Seminário sobre Procedimentos Alfandegários e 
   Actividades Postais
-  Seminário sobre ataques informáticos e contramedidas   
   de segurança 
-		Workshop	“IT	Audit	of	Windows	Systems	from	Network		
    Viewpoint”

Paralelamente, a DSC convidou instrutores do Centro 
de	Formação	da	União	Postal	da	Ásia-Pacífico	 (APPU)	
para se deslocarem a Macau e aqui darem formação 
específica.

此外，郵政局還直接為員工提供專

項培訓，在2010年，郵政儲金局共

向61名員工提供法規遵循與僞鈔辨

別方面的的培訓和進修課程。內部

具經驗的主管人員也向前線人員提

供培訓，講解其所屬範疇的服務，

增加員工對局內四個不同領域的專

業知識。郵遞員也需參加常規和有

組織的在職培訓。

2010年，本局員工共有452人次参

加各種培訓活動。

A DSC presta também formação aos seus funcionários, 
em	áreas	específicas.	Em	2010,	a	Caixa	Económica	Postal	
providenciou acções de formação e de actualização 
profissional	a	um	total	de	61	trabalhadores,	nas	áreas	de	
compliance	 e	 de	 detecção	 de	 notas	 falsas.	 As	 chefias,	
conhecedoras	 da	 prática	 e	 operação	 interna	 de	 cada	
uma das quatro áreas da DSC, orientaram acções 
de formação, e prestaram esclarecimentos sobre os 
respectivos	serviços,	aos	trabalhadores	da	linha	da	frente,	
independentemente	da	área	de	trabalho	de	cada	um,	para	
os	munir	de	conhecimentos	mais	aprofundados	sobre	a	
operação de todas as áreas de serviço da DSC. Foi ainda 
dada, regularmente, formação em exercício (on job) aos 
distribuidores postais.

No ano de 2010, foram 452 as participações de 
trabalhadores	 dos	 Serviços	 de	 Correios,	 em	 diferentes	
acções de formação.

在澳門舉行的亞太郵政聯盟培訓課程
Acção	de	Formação,	em	Macau,	da	União	Postal	da	Ásia-Pacífico
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4Controlo Interno

內部控制

郵政局向來重視嚴謹的管理及法規

的遵循，因此制定多項規範性文

件，為員工提供各項工作的指引。

在個人資料處理方面，向員工發佈

了“個人資料處理之保密與安全指

引”和“郵政局隱私政策”等文

件 。

按行政暨公職局的要求，本局對服

務承諾之工作計劃進行了修改，針

對服務承諾之宣傳渠道，以及市民

對服務承諾內容的建議和意見收集

等方面，制定不同的內部規則。各

項服務承諾在2010年獲得有關部門

的正式認可。

同時，也訂定了各項服務的內部規

則，規範作業的程序，有助於人員

對業務的掌握和人員的素質管理。

A Direcção dos Serviços de Correios tem como 
preocupação garantir uma gestão rigorosa e de 
compliance, tendo sido, neste sentido, introduzidos vários 
documentos normativos para orientar os funcionários nas 
respectivas operações e actividades.

No que respeita ao tratamento de dados pessoais, 
a DSC fez divulgar junto dos seus funcionários os 
seguintes documentos: “Orientações sobre a Segurança 
e	Confidencialidade	do	Tratamento	de	Dados	Pessoais”	e	
“Política de Privacidade da DSC”.

Por	solicitação	dos	SAFP,	foi	revisto	o	plano	de	trabalho	para	
o estabelecimento da Carta de Qualidade, estabelecendo-
se as normas internas do sistema para actualização dos 
meios	promocionais	e	as	normas	internas	para	a	recolha	
de propostas e opiniões sobre os conteúdos das Cartas 
de Qualidade. As Cartas de Qualidade dos serviços dos 
Correios	obtiveram,	em	2010,	o	reconhecimento	oficial	da	
entidade competente.

Foi também dado um novo impulso à elaboração de 
normas	para	melhorar	as	competências	nos	domínios	das	
operações dos serviços e dos processos de gestão da 
qualidade do pessoal, padronizando os procedimentos. 
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在郵務方面，訂定與實施“公眾接

待手冊”和“郵政處理及派遞中心

工作人員之工作守則”。

在儲金局方面，已制定並實施多項

內部指引:

  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；

  業務持續計劃。

為監控各項指引的執行情況，本局

委任了內部審計員，對儲金局的作

業程序進行審計，以便及時發現並

糾正可能出現的失誤，優化服務質

量。

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，此外，本局每年都聘

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。

為了對庫存和資產進行有效監控，

本局設立多個工作小組執行各項常

規或突擊檢查，包括：

  總庫房庫存點算;

  動產點算;

  商店和郵政分局庫存及現金點算;

  儲金局現金點算。

Na área Postal foram implementados, e postos em prática, 
o “Guia de Atendimento ao Público” e o “Manual dos 
Trabalhadores	do	Centro	de	Tratamento	e	Distribuição	de	
Correio (TRADIC)”. 

Na área da Caixa Económica Postal, foram produzidas e 
postas em prática várias normas e directivas internas:
   Directiva Interna Contra o Branqueamento de Capitais e   
   o Financiamento ao Terrorismo;
   Normas Internas das Operações Activas;
   Normas Internas das Operações Passivas;
   Normas Internas do Serviço de Pagamento Electrónico;
   Directiva Interna da Gestão do Risco da Taxa de Juros;
   Directiva Interna da Gestão do Investimento;
   Plano de Continuidade de Negócios.

Para o controlo do cumprimento das directivas e normas, 
a DSC nomeia elementos do seu pessoal para executar 
auditorias internas aos procedimentos operacionais da 
CEP,	no	sentido	de	identificar	e	corrigir	possíveis	falhas	e	
melhorar	a	qualidade	dos	serviços.	

Na	 área	 dos	 Serviços	 de	 Certificação,	 são	 efectuadas	
auditorias externas, por auditores independentes, ao 
sistema	 e	 procedimentos	 dos	 Serviços	 de	 Certificação	
eSignTrust, assegurando a segurança do sistema e o rigor 
dos procedimentos operacionais. São também realizadas, 
anualmente,	auditorias	externas,	por	auditores	profissionais	
e	 internacionalmente	 reconhecidos,	 às	 contas	 dos	
Correios e da Caixa Económica Postal, garantindo que as 
contas são verdadeira e apropriadamente apresentadas.

Para	um	controlo	efectivo	sobre	as	existências	e	património,	
a	DSC	 tem	por	prática	a	criação	de	grupos	de	 trabalho	
para	proceder	regularmente,	e	de	surpresa,	à	verificação	
das	existências	e	inventários,	que	se	distribuem	por:
			Contagem	de	existências	no	Cofre	Geral;
			Verificação	do	inventário	de	bens	móveis;
			Contagem	de	existências	e	do	numerário	nas	lojas	e				
   estações;
   Contagem do numerário na Caixa Económica Postal.
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5Síntese do Relatório Financeiro

財務報告概要

Correios (sem CEP)

Em 2010, os Correios obtiveram um resultado líquido 
positivo	de	cerca	de	11,6	milhões	de	patacas,	resultante,	
fundamentalmente, da prestação de serviços postais, e 
a	 que	 há	 a	 acrescentar	 a	 venda	 de	 produtos	 filatélicos,	
serviços electrónicos postais seguros, serviços de 
certificação	 electrónica,	 rendimentos	 de	 propriedade	
imóvel e os activos correntes. 

Analisando a estrutura de proveitos, a prestação de 
serviços postais corresponde a 44.98% do total dos 
proveitos.	 A	 outra	 grande	 fatia	 ficou	 repartida	 pela	
venda	de	produtos	filatélicos	e	por	proveitos	financeiros,	
19.65% e 23.66% do total, respectivamente. Os proveitos 
financeiros	 incluem,	 principalmente,	 rendimentos	 de	
imóveis, juros obtidos e rendimentos de participação de 
capital. 

Analisando a estrutura de custos dos Correios em 2010, 
o pessoal continua a representar a grande fatia, próximo 
de 67% do total dos custos, dada a natureza dos serviços 
que presta, com necessidade de recurso a mão-de-
obra	 intensiva.	 Para	 uma	 melhor	 adaptação	 às	 novas	
realidades	do	mercado	de	trabalho	e	para	melhoramento	
das	 condições	 de	 trabalho	 dos	 funcionários,	 reduzindo	
os casos de cessação de funções a pedido do próprio, 
foi aprovado, em 2009, o novo “Regime das Carreiras 
dos	Trabalhadores	dos	Serviços	Públicos”,	bem	como	as	
“Disposições Complementares do Estatuto do Pessoal 
de	Direcção	e	Chefia”,	com	a	consequente	actualização	
da tabela indiciária de vencimentos. Estas medidas 
contribuíram	também	para	o	aumento	dos	custos	fixos	de	
operação dos Correios.

郵政局 (不包括郵政儲金局)

在2010年度郵政局的營運結餘約為

澳門幣1,160萬元，主要的業務仍

然是以提供郵政服務為主，其次是

郵票及集郵產品的銷售、安全電子

郵件、電子認證服務、不動資產及

流動資產的利用等。

分析收益的結構，當中以提供郵政

服務收入佔總收益的44.98%，其次

是集郵產品銷售及財務收益，分別

佔總收益的19.65%及23.66%，財

務收益當中主要包括出租不動產的

租金收入，其次是利息收入以及資

本投資收入。

分析2010年郵政局的成本結構，當

中約67%為人事開支，其主要原因

是郵政服務需要大量的人力資源支

援，以及在2009年通過了新的公務

人員職程制度和領導及主管人員通

則，調整了相關的薪俸表，以配合

人力資源市塲的變化，減低人員流

失的情況。這些因素，使郵政局營

運的固定成本增加。

澳門首次發鈔一百週年
Centenário da Primeira Nota Bancária de Macau

02/09/2005
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其他成本主要為外部供應，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

份的開支佔總開支約為17.9%，其

次是經營設備的攤折，接近10%。

Relativamente a outros custos, estes foram principalmente 
externos, incluindo os custos com outras instituições 
postais, relacionadas com as operações postais, com 
companhias	 aéreas	 e	 com	 os	 custos	 necessários	 para	
a manutenção das operações diárias dos Serviços. 
Este conjunto de custos somou cerca de 17.9% do 
total dos custos, sendo os restantes correspondentes 
a amortizações dos equipamentos de operações, 
perfazendo cerca de 10% do total.

收益結構表 Mapa de Estrutura de Proveitos

收益種類 Tipo de Proveitos

銷售 Vendas

提供服務 Prestações de serviços

補充收益 Proveitos suplementares

營運津貼 Subsídios para Operação

財務收益及盈利 Proveitos	e	ganhos	financeiros

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

總收益Proveitos - Total

成本結構表 Mapa de Estrutura de Custos

成本種類 Tipo de Custos

銷售貨品及耗用材料成本 Custo de mercadorias vendidas e de matérias consumidas

供應及外部服務 Fornecimentos e serviços externos

人事支出 Custos com pessoal

其他經營支出 Outros custos operacionais

經營年度攤折 Amortizações do imobilizado corpóreo e incorpóreo

經營備用金 Provisões do exercício

財務支出及損耗 Custos	e	perdas	financeiras

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

總成本 Custos - Total

郵政儲金局

2010年客戶存款餘額為6億8200萬

元，與前一年比較，增加17%。

全年新批出的貸款金額與上一年相

約，而年末貸款餘額減去減值準備

為1億4900萬元。

淨利息收入約為1850萬元，淨費用

及佣金收入為550萬元，經營支出

則約為1220萬元。

2010年所錄得的盈餘為1200萬

元，較2009年減少11%。

Caixa Económica Postal

Até	 finais	 de	 2010,	 o	 total	 de	 depósitos	 captados	 pela	
CEP	foi	de	cerca	de	682	milhões	de	patacas,	havendo	um	
aumento de 17% em relação ao ano anterior.

O montante de novos empréstimos concedidos durante 
o ano de 2010 foi igual ao do ano anterior, e o montante, 
líquido	de	imparidade,	mutuado	em	circulação,	no	final	do	
ano,	era	de	cerca	de	149	milhões	de	patacas.

A	 margem	 financeira	 e	 os	 resultados	 de	 serviços	 e	 de	
comissões	foram,	respectivamente,	de	18,5	milhões	e	de	
5,5	milhões	de	patacas,	sendo	os	custos	de	exploração	
de	cerca	de	12,20	milhões	de	patacas.

Os	resultados	de	2010,	no	valor	de	12	milhões	de	patacas,	
traduzem um decréscimo de 11%, relativamente a 2009.比率 %

19.65%

44.98%

4.88%

5.70%

23.66%

1.13%

100.00%

比率 %

4.17%

17.85%

66.97%

0.45%

9.91%

0.00%

0.33%

0.33%

100.00%
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澳門郵政局

議事亭前地

電話: (853) 2857 4491

傳真: (853) 2833 6603，8396 8603

電郵: macpost@macaupost.gov.mo

網址: www.macaupost.gov.mo

Direcção dos Serviços de Correios
Largo do Senado, Macau
Tel:  (853) 2857 4491
Fax: (853) 2833 6603, 8396 8603 
Email: macpost@macaupost.gov.mo
Website: www.macaupost.gov.mo

郵政儲金局

澳門大堂街

電話: (853) 8396 8304 - 貸款服務

        (853) 8396 8319 - 匯款及存款服務

傳真: (853) 2835 6729

電郵: cep@macaupost.gov.mo

網址: www.macaucep.gov.mo

Caixa Económica Postal
Rua da Sé, Macau
Tel:  (853) 8396 8304 - Empréstimos  
				 	 	 (853)	8396	8319	-	Transferências	de	Fundos,	Depósitos
Fax: (853) 2835 6729
Email: cep@macaupost.gov.mo
Website: www.macaucep.gov.mo

6Informações Gerais

通訊資料
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電子認證服務

澳門南灣大馬路 789 號地下

電話: (853) 2833 0338

傳真: (853) 8299 5515

業務電郵: sales@esigntrust.com 

查詢電郵: enquiry@esigntrust.com 

客戶支援電郵: helpdesk@esigntrust.com

網址: www.esigntrust.com

Serviços de Certificação Electrónica
Avenida da Praia Grande, n.º 789, R/C, Macau
Tel: (853) 2833 0338 
Fax: (853) 8299 5515
Email para Vendas: sales@esigntrust.com 
Email para Informações: enquiry@esigntrust.com 
Email	para	Apoio	a	Clientes:	helpdesk@esigntrust.com
Website: www.esigntrust.com

通訊博物館

澳門馬交石炮台馬路7號

電話: (853) 2871 8063，(853) 2871 8570

傳真: (853) 2871 8018

電郵: info@macao.communications.museum

網址: http:macao.communications.museum

Museu das Comunicações
Estrada D. Maria II, n.º 7, Macau
Tel:  (853) 2871 8063, (853) 2871 8570
Fax: (853) 2871 8018
Email: info@macao.communications.museum
Website:	http:macao.communications.museum

集郵

議事亭前地

郵政總局

電話：(853) 8396 8611，(853) 8396 8513 - 集郵商店

         (853) 2832 9490 - 集郵年度訂購

         (853) 8396 8601 - 網上購物

傳真：(853) 8396 8603，(853) 2833 6603 

電郵：philately@macaupost.gov.mo

網址：www.macaupost.gov.mo/Philately/

Filatelia
Edifício Sede dos Correios
Largo do Senado, Macau
Tel:  (853) 8396 8611, (853) 8396 8513 – Loja de Filatelia
       (853) 2832 9490 - Subscrição anual
      (853) 8396 8601 - Compras on-line 
Fax: (853) 8396 8603, 2833 6603 
Email:	philately@macaupost.gov.mo

Website:	www.macaupost.gov.mo/Philately/

特快專遞

議事亭前地

郵政總局

電話：(853) 2859 6688 - 郵件查詢及上門收件 

         (853) 8396 8521 - 客戶服務

         (853) 8396 8506 - EMS帳戶查詢

傳真：(853) 2855 0117

電郵：ems@macaupost.gov.mo

網址：ems.macaupost.gov.mo

EMS Correio Rápido
Edifício Sede dos Correios
Largo do Senado, Macau
Tel:		(853)	2859	6688	-	Consulta	e	recolha	domiciliária	de	objectos
							(853)	8396	8521	-	Linha	de	atendimento:
       (853) 8396 8506 - Consulta de contas EMS
Fax: (853) 2855 0117
Email: ems@macaupost.gov.mo
Website: ems.macaupost.gov.mo

推廣易

議事亭前地

郵政總局大樓一樓

電話：(853) 2832 2332

傳真：(853) 2892 1663

電郵：directmail@macaupost.gov.mo

網址：www.macaupost.gov.mo

Direct Mail
Edifício Sede dos Correios, 1.º andar
Largo do Senado, Macau
Tel: (853) 2832 2332 
Fax: (853) 2892 1663 
Email: directmail@macaupost.gov.mo
Website: www.macaupost.gov.mo
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