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2014年是非常特別的一年，不單是澳門特別行政區慶祝回歸祖國15週年，也是澳門郵政成立

130週年的紀念。我們在這新時代開始的吉祥年，積極地迎接未來，勇敢地面對郵政行業的

挑戰和機遇。

郵政局經歷了130年的運作，我們可以自豪地說，透過多代人的辛勤和努力，我們已漸漸地

建立了安全、可靠、稱心滿意和現代化郵政服務的形象。

在這數字化新時代，郵政局致力提供更好更高效的服務；整合其實體、金融和電子三大服務

網絡，為本澳各大企業、政府部門和廣大市民提供創新和專業的服務。

作為公共行政部門，我們的首要任務是穩固和豐富服務網絡、擴大和發展電子郵政業務，以

及提供專業、創新和多元化服務。

就本澳新型經濟發展所需，我們將根據澳門和離島新社區人口增長和居住樓群分佈的情況，

有序地調整櫃台網絡和重整派遞區分。

時代變遷，郵政部門的管理也必須要與時並進，配合社會發展的新需求。作為這個有百年歷史

部門的領導，我全力支持和協助我的團隊，致力提升大家的工作能力和視野。我和我的團隊攜

手並肩，將一如既往群策群力，為澳門郵政繼續成為卓越的機構而奮鬥。

我們不能預見將來，但肯定的是優良的制度和積極的工作態度將可把我們引領至更美好的未

來。

劉惠明

澳門郵政	
以信心迎接未來
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Os Correios de Macau celebraram em 2014 o seu 130.° Aniversário, ano de especial relevância para a 
Região Administrativa Especial de Macau, que assinalou 15 anos sobre a data da transição para a Mãe 
Pátria. Foi, assim, um ano propício para dar início a um novo ciclo e encarar o futuro com um espírito 
positivo, ousando enfrentar os desafios e as oportunidades do sector postal.

Passados 130 anos, com orgulho podemos afirmar que, graças à diligência e esforço de trabalhadores 
de diversas gerações, a DSC tem vindo a reforçar a sua imagem, alicerçada na credibilidade, confiança, 
idoneidade e segurança dos serviços que presta e assente na modernização dos serviços postais que 
oferece aos cidadãos.

A exigência de melhores e mais eficientes serviços é a aposta da Direcção dos Serviços de Correios de 
Macau nesta nova era da digitalização. A resposta foi encontrada na integração das suas três redes de 
operação – física, financeira e electrónica –, e na prestação de serviços inovadores e profissionais às 
empresas, departamentos governamentais e cidadãos de Macau.

É nossa prioridade, enquanto Serviço da Administração Pública, estabelecer uma política baseada na 
consolidação e enriquecimento das redes de serviços, na expansão e desenvolvimento dos serviços 
postais electrónicos e na oferta de serviços qualificados, inovadores e diversificados.

Tendo em atenção a necessária diversificação económica de Macau e de acordo com o crescimento e 
concentração demográfica de novas zonas da cidade e ilhas, iremos proceder, de forma ordenada, ao 
ajustamento da rede de atendimento e à reestruturação dos giros de distribuição.

Os tempos mudaram e a gestão do sector postal, para satisfazer as novas necessidades do desenvol-
vimento social, também teve de se adaptar. Enquanto Directora desta secular instituição, procuro 
emprestar todo o meu esforço no apoio à equipa que dirijo, nomeadamente no reforço das competências 
e visão sobre a área postal, de forma a que, em conjunto, possamos encontrar respostas e soluções 
eficazes para que os Correios de Macau continuem a ser uma instituição de excelência. 

Não podemos fazer vaticínios, mas um bom sistema e uma atitude activa de trabalho podem, com certeza, 
conduzir-nos a um futuro melhor.

 Derby W. M. Lau

Correios de Macau
Confiança no futuro
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行政委員會
Membros do Conselho de Administração

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。

主席

劉惠明	

局長

委員

趙鎮昌 

副局長

梁祝艷 

副局長	

陳念慈	

郵務廳廳長

溫美蓮	

儲金局廳長

鄭秋明	

商業廳廳長

A Directora, Subdirectores e Chefes de Departamento 
da Direcção dos Serviços de Correios, juntamente com 
um representante da Direcção dos Serviços de Finanças, 
constituem o Conselho de Administração, órgão máximo 
de gestão dos Serviços.
.

Presidente

Lau Wai Meng
Directora

Vogais

Chiu Chan Cheong 
Subdirector 

Rosa Leong
Subdirectora 

Chan Nim Chi
Chefe do Departamento de Operações Postais

Van Mei Lin
Chefe do Departamento da Caixa Económica Postal

Chiang Chao Meng
Chefe do Departamento Comercial
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管理團隊
Equipa de Gestão

吳美琪					集郵處處長	
Ng Mei Kei     Chefe da Divisão de Filatelia

鍾煥玲					會計處處長	
Chong Vun Leng     Chefe da Divisão de Contabilidade

葉頌華					工程暨支援處處長

Ip Chong Wa					Chefe da Divisão de Obras e Apoio

葉曉紅					總監	(電子認證科技發展)

Ip Hio Hong      Gerente Geral (Serviços de Certificação - 
        Desenvolvimento de Tecnologia)

黃錦欣					總館長	(通訊博物館)

Wong Kam Ian     Curadora Geral (Museu das Comunicações)

孫君煬					總監	(安全電子郵政服務)

Sun Kuan Ieong     Gerente Geral (Serviços Electrónicos Postais Seguros)

Luís Augusto de Castilho Rabaça Correia Cordeiro

法律事務暨翻譯辦公室協調員
Coordenador do Gabinete dos Assuntos Jurídicos e de Tradução

原慧姿					總監	(人力資源)

Yuen Vai Chi     Gerente Geral (Recursos Humanos)

施崢嶸					總監	(資訊系統)

Shi Zheng Rong     Gerente Geral (Sistema Informático)

容智龍					署理總監	(特別項目)

Iong Chi Long     Gerente Geral, substituto (Projectos Especiais)
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Introdução

引言

踏入2014年，澳門郵政服務了群眾

130年。作為澳門特別行政區一個

政府部門，本局具有法律人格和行

政、財政、財產自主權，負責提供

實體和電子郵政服務、專責郵票發

行以及提供金融服務。透過實體、

金融和電子三大經營網絡，提供多

元和技術創新的服務。

抱負
成為澳門特別行政區提供優質服務

的機構之一，全心全意服務市民。

使命
以客為先，發揮將心比己的精神。

使員工上下一心，發揮高度的團隊

精神，使郵政服務更臻完善，令市

民對郵政服務感到滿意，從而令員

工有滿足感和成為一支受重視之工

作隊伍。

積極推動本澳及國際實物及電子郵

政業務發展，令服務更趨多元化，

並完善服務網絡及拓展業務，以迎

合市民大眾對現時及未來郵政服務

的需要。

信念
竭盡所能，以民為本，提供快而

準、物超所值的郵政服務，貫徹公

僕精神。

Os Correios de Macau, que em 2014 completaram 130 
anos de prestação de serviços à população, são parte 
do Governo da Região Administrativa Especial de Macau, 
sendo dotados de personalidade jurídica e autonomia 
administrativa, financeira e patrimonial. É a instituição 
que garante serviços de distribuição de correio, físico e 
electrónico, que tem o monopólio de emissão de selos 
e que presta ainda serviços financeiros. Procurando 
diversificar e inovar tecnologicamente os serviços, a 
Direcção dos Serviços de Correios tem vindo a modernizar 
e a integrar as suas três redes de operação – física, 
financeira e electrónica – tendo como:

Visão
Enquanto organismo do Governo da Região Administrativa 
Especial de Macau, ter como prioridade servir os cidadãos 
e prestar serviços de qualidade.

Missão
Promover e desenvolver junto da sua equipa de 
trabalhadores o princípio de Prioridade ao Cliente;
Promover e desenvolver o espírito de equipa entre os 
funcionários, proporcionando satisfação no trabalho para 
reforço desse objectivo;
Promover e desenvolver serviços postais físicos e 
electrónicos, locais e internacionais, tornando os serviços 
mais diversificados, e manter uma vasta rede de serviços 
que permita desenvolver a actividade e vá ao encontro das 
necessidades dos clientes.

Valores
Orientar e escolher o melhor serviço de acordo com as 
necessidades dos clientes; 
Prestar serviços eficientes, rápidos e de valor acrescentado; 
Garantir o espírito de equipa entre os funcionários.
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Serviços

服務範疇

郵政局業務分為四大範疇：郵務、

儲金服務、電子認證服務和通訊博

物館。

在2014年，我們除注重郵件的安全

檢查外，還通過專業的技術、先進

的資訊科技、創新的思維來發展實

體、金融和電子三大網絡，提高郵

政服務的營運效益和服務質量以及

增加人員培訓。	

Os serviços prestados pela Direcção dos Serviços de 
Correios estão distribuídos por quatro grandes áreas: Área 
Postal, Caixa Económica Postal, Serviços de Certificação 
e Museu das Comunicações.

Em 2014, a DSC focou-se na segurança postal, na 
adopção de técnicas especializadas, na integração de 
tecnologias de informação avançadas, na inovação e no 
aumento da eficiência operacional e da qualidade dos 
serviços postais, bem como investiu na formação da 
sua equipa, tendo como objectivo o desenvolvimento 
sustentável das suas redes física, financeira e electrónica. 
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2.1 郵務 2.1 Área Postal

郵件空運的安全 

郵件的安全檢查在郵務工作的環節

中非常重要，且也是國際上的重要

議題。因此，歐盟制定了一個新保

安政策，稱為EUACC3航空安檢計

劃，並已於2014年7月1日起生效。

這項計劃的目的是確保進入歐盟的

所有航空貨物和郵件不會內藏危險

品，須要航空公司配合讓歐盟指定

的專家在歐盟以外的國家的機場進

行獨立監督和驗證，以確保所有進

入歐盟的貨物和郵件都按照其訂定

的要求進行安檢。

為配合該計劃，本局聯絡歐盟和有

關機構（監管部門，郵政部門，航

空公司等），以獲得更詳盡信息。

按照相關資料，郵政局加強和改進

了郵件的收件、監督及處理操作程

序，並提升對航空運輸郵件的保安

要求。為此，郵政範圍的員工被派

往外地參加由國際航空運輸協會舉

辦的培訓課程，以便制定郵件的保

安守則。

綜合各方面搜集的資訊，澳門郵政

嚴格挑選合資格的航空公司和“綠

色機場”，以確保郵件無延誤地往

返於歐盟與其他地區。

Segurança no Transporte Aéreo de Correio 

O trabalho da área postal foi fortemente marcado pelo 
tema Segurança, problema premente que se alarga à 
arena internacional. Neste sentido, a União Europeia 
estabeleceu uma nova política de segurança, criando 
o Programa de Segurança da Aviação EU ACC3, que 
entrou em vigor no dia 1 de Julho de 2014. Este programa 
pretende garantir a segurança de toda a carga e correio 
aéreos que entrem na União Europeia e exige que as 
transportadoras aéreas, que operam a partir de um 
aeroporto localizado num país exterior à União, sejam 
fiscalizadas de forma independente e validadas por peritos 
designados pela União, para assegurar que toda a carga 
e correio não contêm mercadorias perigosas, de acordo 
com os requisitos por esta estabelecidos.

Para dar resposta a este programa, a DSC entrou em 
contacto com a União Europeia e entidades envolvidas 
(entidades reguladoras, administrações postais, 
transportadoras aéreas, entre outros) para obtenção 
de informação detalhada. Na sequência dos dados 
recebidos, a DSC reforçou e melhorou os procedimentos 
operacionais de recebimento, monitorização e tratamento 
de correio, aumentando as exigências de segurança no 
transporte de correio aéreo. Neste sentido, funcionários da 
área postal frequentaram, no exterior, cursos de formação 
organizados pela International Air Transport Association 
(IATA), habilitando-os a criar directivas de segurança de 
correio.

Foi feito um grande esforço na recolha de informação 
para selecção de companhias aéreas qualificadas 
para transporte de correio para a União Europeia e na 
identificação de “aeroportos verdes”, elemento importante 
para garantir o acesso à UE sem demoras.

郵政基礎設施

人口增長、新城區的增加和網上購

物的普及促使郵政局必須計劃與考

慮設立新的郵政設施與派遞路線。

在2014年，為配合澳門的城市規劃

及新城的都市發展，前氹仔郵政分

局重建後啟用，並增加了郵政信箱

服務和展示廳，同時更名為嘉模郵

政分局。位於路環石排灣公屋群內

的石排灣郵政分局亦投入服務，並

設立了無障礙設施。隨著兩個新郵

局（嘉模和石排灣）的氹用，目前

的郵政服務的櫃檯網絡包括總局、

十二間分局、一間集郵商店、一間

通訊博物館商店和兩個設有服務人

員的郵亭。

新款郵資標籤

自2014年10月9日起引入了新款郵

資標籤，該標籤印上附有截郵時間

標示、二維碼付費印誌及特快專遞

服務宣傳印誌。鑑於二維碼記載有

獨特的電子簽章，可防止資料被篡

改，有助加強郵資標籤機的安全使

用及管理。此款標籤適用於櫃檯收

寄函件、小郵包及印刷品。

Infra-estruturas Postais

O aumento da população, de novas zonas de grande 
concentração demográfica, do número de edifícios e de 
compras online, obriga os Serviços de Correios a planear 
e a considerar novas infra-estruturas postais e novos giros 
de distribuição.

Em 2014, acompanhando o crescimento do território, 
procedeu-se à abertura da Estação do Carmo, após obras 
de remodelação da antiga Estação da Taipa, estando 
agora dotada de Caixas de Apartado e de uma Galeria 
de Exposições. Foi também aberta ao público a Estação 
Postal de Seac Pai Van, no bairro de habitação social 
com o mesmo nome, em Coloane, com equipamentos 
adaptados às necessidades de utilizadores portadores 
de deficiência. Com a entrada em funcionamento de mais 
duas estações postais (Carmo e Seac Pai Van), a rede de 
atendimento dos serviços postais passa a ser composta 
pela Estação Central e doze estações postais, uma loja 
de filatelia, uma loja no Museu das Comunicações e dois 
quiosques postais com atendimento personalizado.

Novo Modelo de Etiqueta

A partir de dia 9 de Outubro de 2014, os Serviços de 
Correios introduziram novas etiquetas com impressão 
de franquias, indicação de última hora de aceitação, 
código de barras 2D e flâmulas publicitárias do Serviço 
de Correio Rápido. O registo do código de barras 2D tem 
uma única assinatura electrónica para impedir falsificação 
de dados, o que ajudará a reforçar a segurança e gestão 
da utilização das Impressoras de Etiquetas Postais. Esta 
etiqueta é utilizada na aceitação de cartas, pequenos 
pacotes e impressos. 
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函件	

2014年本地郵件的數量比2013年

增加2%，主要原因是政府和商業機

構的郵件有所增長。

國際函件方面，儘管2014年全球經

濟增長低於預期，各地區表現亦不

一致，但出口國際平郵卻錄得12%

的增幅，空郵則錄得6%的跌幅;	 入

口國際平郵下跌了2%，但入口空郵

則上升了6%。出、入口函件的主要

國家及地區包括香港、中國內地、

台灣、美國、葡萄牙、英國、新加

坡、瑞典、法國、加拿大、馬來西

亞、日本和澳洲等。

鑒於來自政府部門和企業的郵件數

量較多，本局專為非常大量郵件客

戶設立了“企業客戶中心”，以增

進彼此的溝通與合作，透過提升郵

件派遞之規劃，照顧客戶的不同需

求。

Correspondência 

Em 2014, o volume de correspondência local registou 
um aumento de 2 por cento, em comparação com o 
ano anterior, sendo a principal razão o crescimento 
da distribuição de correspondência do Governo e de 
instituições comerciais.

Relativamente à correspondência internacional, apesar 
de o crescimento da economia mundial ter sido menor 
do que o esperado e ter havido um crescimento pouco 
homogéneo em diferentes partes do mundo, verificou-se 
uma subida de 12 por cento na correspondência expedida 
via superfície, enquanto a correspondência expedida 
por via aérea registou uma descida de 6 por cento. Por 
outro lado, foi registada uma descida de 2 por cento na 
correspondência internacional recebida via superfície, 
enquanto a correspondência recebida por via aérea 
registou um aumento de 6 por cento. A correspondência 
internacional expedida e recebida teve como principais 
destinos e origens os seguintes países e regiões: Hong 
Kong, China Continental, Taiwan, Estados Unidos da 
América, Portugal, Reino Unido, Singapura, Suécia, 
França, Canadá, Malásia, Japão e Austrália.

Dado o volume de objectos postais provenientes de 
serviços públicos e empresas, a DSC criou o “Centro 
dos Clientes Corporativos”, destinado a clientes que 
movimentam um elevado número de objectos postais, 
com o objectivo de reforçar a mútua comunicação e 
cooperação para melhoria da planificação da distribuição 
de correio, tendo em conta as diferentes necessidades de 
cada um. 

150.000
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掛號函件

國際郵政系統（IPS）於2013年啟

用後，在2014年澳門郵政具備了條

件年參加“掛號郵件質量提升先行

計劃”（RAQUEL），該項目主要

促進亞太地區郵政機構提高掛號郵

件服務質量。

	

通過這個項目，澳門郵政在其網站

上提供下列目的地掛號郵件的最新

派遞訊息：香港、中國（北京、上

海、廣州）、馬來西亞和新加坡。

根據郵件量和目的地郵政機構提供

的訊息質量，澳門郵政將繼續在網

站提供更多的目的地的訊息。

掛號函件方面，與2013年相比，本

地掛號函件增長了4％，出口國際

平郵掛號函件增長了4％，出口國

際空郵掛號函件則錄得8%的跌幅。

另一方面，入口國際掛號平郵錄得

11%的跌幅，而入口掛號空郵則錄

得	11%	的升幅。

Correio Registado

Com a implementação do Sistema Postal Internacional 
(IPS), em 2013, os Correios de Macau passaram a ter 
condições para integrar o projecto “RAQUEL” (Registered 
Articles Quality Enhancement Lead Project) a partir de 
2014. Este projecto, destinado às administrações postais 
da região Ásia-Pacífico, tem como principal objectivo 
melhorar a qualidade do serviço de Correio Registado.
 
Através deste projecto, os Correios de Macau 
disponibilizam, no seu website, informações actualizadas 
da situação de entrega de objectos postais registados 
para os seguintes destinos: Hong Kong, China (Pequim, 
Xangai e Guangzhou), Malásia e Singapura. Dependendo 
do volume do tráfego e da qualidade das informações 
fornecidas pelos operadores postais de destino, os 
Correios, para prestação deste serviço, vão continuar a 
desenvolver esforços visando incluir mais destinos no seu 
website. 

Ao nível da correspondência registada, comparativamente 
ao ano de 2013, verificou-se um aumento de 4 por cento 
na correspondência registada local. Na correspondência 
registada internacional expedida por via superfície 
verificou-se uma subida de 4 por cento, enquanto a 
correspondência registada internacional expedida 
por via aérea sofreu uma descida de 8 por cento. Por 
outro lado, verificou-se uma descida de 11 por cento 
na correspondência registada recebida via superfície, 
enquanto na correspondência registada recebida por via 
aérea se verificou um aumento de 11 por cento.

包裹

電子商務在澳門已非常盛行，政府

統計數據顯示，2010年至2014年

間這類交易錄得129％的增長。網

購的用戶期望所購物品可以安全送

達，所以會選擇使用郵政包裹服

務，因不單安全，也提供包裹的查

詢追蹤服務。

2014年包裹的出口數量比前一年減

少2.03％，入口數量則增加15.95％。

出口包裹的主要目的地是美國、

澳洲、加拿大、葡萄牙、英國和台

灣；入口包裹的主要來源地則是台

灣、美國、香港、日本和德國。

Encomendas

O comércio electrónico é uma realidade à qual Macau 
aderiu em grande força. Dados estatísticos oficiais revelam 
que entre 2010 e 2014 se registou um aumento de 129 
por cento neste tipo de transacções. Os utilizadores, 
ao fazerem compras online, desejam que os produtos 
adquiridos lhes sejam entregues em segurança, 
recorrendo, neste sentido, aos serviços de distribuição 
de encomendas dos Correios, que também prestam 
o serviço de Acompanhamento e Localização (Track & 
Trace) destes objectos.

No ano de 2014 registou-se uma diminuição de 2,03 por 
cento nas encomendas expedidas e um aumento de 15,95 
por cento nas encomendas recebidas, relativamente ao 
ano anterior. Os principais destinos das encomendas 
expedidas foram os Estados Unidos da América, Austrália, 
Canadá, Portugal, Reino Unido e Taiwan e as encomendas 
recebidas chegaram, prioritariamente, de Taiwan, Estados 
Unidos da América, Hong Kong, Japão e Alemanha.
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推廣易

推廣易是針對企業、機構和政府部

門推廣其商品和服務的需求而推出

的郵遞方案，只須提供目標消費者

所在區域或大廈資料即可。本局以

富競爭力的收費和高效快捷的專業

團隊助其派發宣傳小冊或樣品。政

府部門、零售、餐飲酒店、會展和

非牟利組織為推廣易服務的主要客

戶。因服務範圍廣，故政府部門也

利用此項服務向市民寄送訊息。

2014年，推廣易派遞的數量較去年

增加2.09%。

推廣e

另一項為企業和政府部門而設的創

新、高效的營銷方案是建基於原有

直函服務，但通過互聯網途徑的電

子直函服務“推廣ｅ”。訊息被轉

換成圖像，並直接發送到「安全電

子郵箱」的用戶。省卻印刷和運輸

費用，同時也有助減少使用紙張和

營銷活動的其他費用。在2014年，

一些政府部門已首先採用推廣ｅ服

務，將最新資訊傳送給已登記「安

全電子郵箱」的市民。

Direct Mail

O serviço de Direct Mail é uma solução postal feita à 
medida das necessidades das empresas, organizações 
e departamentos do Governo para promoção dos 
seus produtos e serviços, sendo apenas necessário 
indicar as zonas ou vias públicas onde se situam os 
seus consumidores-alvo. A distribuição dos panfletos 
publicitários e/ou amostras de produtos é feita, com a 
maior eficiência e rapidez, por uma equipa de profissionais, 
cobrando os Correios uma taxa muito competitiva. Os 
serviços públicos, sector de retalho, restauração, hotelaria 
e de convenções e exposições, bem como organizações 
sem fins lucrativos, são os principais utilizadores do 
serviço Direct Mail. A extensa rede de cobertura deste 
serviço leva a que muitos departamentos públicos enviem 
também as suas mensagens aos cidadãos via Direct Mail. 

O volume total de distribuição de Direct Mail em 2014 
aumentou cerca de 2,09 por cento, comparativamente a 
2013. 

eDirect Mail

Outra inovadora e eficiente solução de marketing para 
empresas e departamentos do Governo é o eDM 
(eDirectMail), um serviço baseado no Direct Mail, mas por 
via internet. As mensagens são convertidas em imagem 
e enviadas directamente aos utilizadores da SEPBox. 
Os custos com impressão e transporte são eliminados, 
ajudando também a reduzir o uso do papel e demais 
despesas que as campanhas de marketing implicam. Em 
2014, serviços públicos foram pioneiros na utilização de 
eDM para envio de notícias actualizadas aos cidadãos 
registados na SEPBox.

Correio Rápido – EMS   

O aumento do número de veículos em circulação e os 
congestionamentos de trânsito têm vindo a afectar o 
serviço de distribuição de Correio Rápido-EMS. Dado 
o volume e o peso que estes objectos atingem, a sua 
distribuição não pode ser efectuada em motociclos, o que 
facilitaria a mobilidade e rapidez de entrega.

Neste âmbito, os Correios de Macau encomendaram um 
estudo a uma consultora para obtenção de dados que 
possibilitem ultrapassar os desafios que se levantam, quer 
em termos de recursos humanos – número de pessoal e 
eficiência de distribuição – quer a nível de reorganização 
das operações – espaço para tratamento de objectos e 
equipamentos para o seu manuseamento.

Em 2014, face ao ano anterior, o tráfego de objectos de 
Correio Rápido registou um aumento de 4,48 por cento 
nos objectos expedidos, totalizando 50.139, e um aumento 
de 18,40 por cento nos objectos recebidos, totalizando 
114.589. 

No ano em análise, os principais destinos do Correio 
Rápido – EMS foram a China Continental, Hong Kong, 
Taiwan, Japão e Estados Unidos da América, enquanto as 
principais origens do Correio Rápido recebido em Macau 
foram a China Continental, Hong Kong, Japão, Coreia 
do Sul e Taiwan. Actualmente, o serviço EMS de Macau 
chega a um total de 200 países e regiões.

特快專遞

特快專遞郵件的體積和重量較大，

其派遞工作一般無法透過較為靈活

和快速的電單車進行，而道路上汽

車數量增加和交通堵塞已經影響了

特快專遞郵件派遞服務。

為解決上述的問題、提高服務質量

及效率，澳門郵政委託一家顧問公

司進行研究，分析人力資源分配，

重整工作程序，重新安排處理郵件

所需空間，購置設備及增添車輛。

2014年，特快專遞出口郵件數量為

50,139件，錄得4.48%的增幅；入

口郵件數量為114,589件，亦較前

一年增加18.4%。	

	

特快專遞服務2014年的郵件主要目

的地為中國內地、香港、台灣、日

本和美國；主要來源地則為中國內

地、香港、日本、韓國和台灣。目

前，特快專遞服務範圍涵蓋200個

國家和地區。
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繳費易
	

配合特區政府以民為本的宗旨，本

局的繳費易服務包括代收水電費、

代收房屋局之房屋、舖位及車位租

金等，還有代收交通事務局之車輛

使用牌照稅，市民可前往指定郵局

繳交這些費用，毋須繳付手續費。

	

禮品專遞服務

禮品專遞服務是一項粵、港、澳市

場的一站式電子商務服務，於農曆

新年及中秋節期間推出。透過本局

網頁，客戶可選購多款應節禮品，

節省購物、包裝及郵寄的時間。	

本局持續研究電子商務服務的發展

情況，適時推出滿足市場所需的服

務。

Pagamento Fácil
 
Em cumprimento da orientação “Servir a População” 
do Governo da RAEM, a DSC fornece o serviço de 
“Pagamento Fácil” – Cobrança de Facturas de Água 
e Electricidade e Cobrança de Rendas do Instituto de 
Habitação, de Estabelecimentos Comerciais e de Parques 
de Estacionamento. Com o objectivo de reforçar este 
serviço, a DSC também presta serviços de Cobrança de 
Imposto de Circulação da Direcção dos Serviços para 
os Assuntos de Tráfego. O público poderá proceder 
aos pagamentos sem custos adicionais nas estações 
designadas para o efeito. 
 
Serviço de Prendas

O Serviço de Prendas é um serviço de comércio electrónico 
para Macau, Cantão e Hong Kong, baseado no conceito 
“Balcão Único” (One Stop), que funciona nas ocasiões 
festivas do Ano Novo Lunar e do Bolo Lunar. Através da 
página electrónica dos Correios, os interessados podem 
seleccionar, de uma lista disponível para cada ocasião, os 
produtos pretendidos, poupando tempo na compra, na 
embalagem e no envio. 

Os Correios estão a estudar o desenvolvimento dos 
serviços de eCommerce, para os compatibilizar com as 
necessidades do mercado.

01/12/03

博物館和收藏品  -  澳門藝術博物館
Museus e Peças Museológicas - Museu de Arte de Macau



32 33D.S.C. - Relatório Anual 2014郵政局年度報告2014 D.S.C. - Relatório Anual 2014郵政局年度報告2014

集郵

本局在2014年共發行以下13套郵票:

-		馬年

-		仁伯爵綜合醫院140周年

-		馬年	(郵資標籤)

-		澳門郵政一百三十周年

-		愛護動物

-		文學與人物	– 水滸傳	二

-		澳門大學新校園

-		科學與科技	– 幻方	一

-		郵政總局大樓

-		博物館和收藏品	四	– 澳門林則徐		

			紀念館

-		甘長齡眼中的澳門

-		澳門特別行政區成立十五周年紀念

-		中國人民解放軍駐澳門部隊進駐

			十五周年

上述13套郵品中，有兩套特別受集

郵人仕喜愛，分別為本局首次以真

絲印製而成的「澳門郵政一百三十

周年」小型張，以及描繪我國古典

文學英雄故事的「文學與人物	 – 水

滸傳二」，於發行後的一週內售

罄。

首次和泰國郵政聯合發行一套以「

郵政總局大樓」為題的新郵品，圖

案展示兩地的郵政總局大樓，兩者

均為具有建築藝術與歷史價值之文

物建築。此外，本局還推出同一主

題的郵摺，內載兩地郵政發行的郵

票各一套。	

2014年澳門郵政發行的其中一個

郵票題材獲得國際肯定，「愛護動

物」榮獲加拿大註冊平面設計師協

會的「2014年度社會公益設計比賽	

– 營利組別」	優勝作品。

Filatelia

Os Correios de Macau, no ano de 2014, lançaram 13 
emissões de selos:

-   Ano Lunar do Cavalo
-   40.° Aniversário do Centro Hospitalar Conde de São   
    Januário
-   Ano Lunar do Cavalo (Etiqueta Postal)
-   130.° Aniversário dos Correios de Macau
-   Protecção Animal
-   Literatura e Personagens Literárias – Foragidos do           
    Pântano II
-   Novo Campus da Universidade de Macau
-   Ciência e Tecnologia – Quadrados Mágicos I
-   Edifício Sede dos Correios
-   Museus e Peças Museológicas IV – Museu Memorial    
    Lin Zexu de Macau
-   Macau Visto por Kam Cheong Ling
-   15.° Aniversário do Estabelecimento da Região   
    Administrativa Especial de Macau
-   15.° Aniversário do Estacionamento da Guarnição em  
    Macau do Exército de Libertação do Povo Chinês

Dado o interesse suscitado, duas destas 13 emissões 
esgotaram no curto espaço de uma semana: o Bloco 
Filatélico da emissão “130.° Aniversário dos Correios de 
Macau”, um bloco em seda pura e feito pela primeira vez 
pela DSC, e os selos da emissão “Literatura e Personagens 
Literárias – Foragidos do Pântano II”, que ilustra uma obra 
clássica da literatura chinesa. 

A emissão “Edifício Sede dos Correios” foi a primeira 
emissão conjunta com os Correios da Tailândia, cujos 
selos retratam os respectivos Edifícios-Sede, construções 
emblemáticas e classificadas como de interesse histórico. 
Na mesma ocasião, foi lançada uma carteira com o 
conjunto de selos das duas administrações postais. 

Em 2014, uma das emissões filatélicas dos Correios de 
Macau foi reconhecida internacionalmente pelo tema 
tratado. A emissão “Protecção Animal” venceu o “SOcial 
Good Design International Award – For Profit, Client”, 
concurso realizado pela Associação de Designers 
Gráficos do Canadá.

28/04/14

愛護動物  
Protecção Animal

加拿大註冊平面設計師協會(RGD)	– 2014年度社會公益設計比賽	– 營利組別優勝作品
Prémio “2014 Social Good Design” da Associação de Designers Gráficos Registados do Canadá  

(categoria “For Profit, Client Initiated”)
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除了印製技術與設計之外，本局也

非常重視郵品的題材，廣徵本地社

會人士的意見，並挑選與澳門本土

文化、中國文化和受大眾關注的題

材作為郵品主題。這樣的嚴格準則

為澳門郵品在國際集郵展覽中贏得

良好的聲譽。

為推廣澳門郵票及拓展集郵市場，

本局在2014年參加了由韓國郵政和

韓國集郵聯會合辦的《韓國2014世

界郵票展覽會》。

為豐富集郵愛好者的收藏，澳門郵

政在2014年推出多款集郵產品。

「2013年年冊」載有當年的所有

發行郵品，還有，首次發行了集有

2013年所有郵票的年冊和2013年所

有小型張的年冊。與往年一樣，也

印製了2013年澳門郵票貼票頁。

Para além das técnicas de impressão e design, os Correios 
de Macau dão especial atenção aos temas das suas 
emissões filatélicas, para os quais recolhe opiniões de 
destacados elementos da sociedade local. As temáticas 
tratadas nas emissões devem, preferencialmente, 
estar ligadas à cultura local e chinesa e a assuntos de 
interesse universal. Esta política criteriosa tem contribuído 
para o prestígio internacional das emissões filatélicas 
dos Correios de Macau, que se destacam nas Feiras e 
Exposições Filatélicas em que se fazem representar.

Em 2014, os Correios de Macau marcaram presença na 
“Exposição Filatélica Mundial, Coreia 2014”, organizada 
pelos Correios da Coreia e pela Federação Filatélica da 
Coreia, para promoção dos seus selos e exploração do 
mercado filatélico.
 
Os Correios de Macau lançaram, ao longo de 2014, vários 
produtos filatélicos para enriquecimento das colecções 
dos seus coleccionadores. Destes produtos, destacam-
se a Carteira Anual 2013, reunindo as emissões desse 
ano, e, pela primeira vez lançadas, as carteiras anuais de 
selos e de blocos do ano de 2013. A exemplo de anos 
anteriores, foram ainda impressas Folhas do Álbum 
Filatélico de Macau 2013.

郵票發行	-	2014
Emissões Filatélicas - 2014
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在2014年共發行了三套專題郵摺：

收集2003年至2012年同一系列4

套精選郵品的「傳說與神話」專題

郵摺；集齊了「易經，八卦」整個

系列郵品的的「易經，八卦」郵票

珍藏集；包括特區成立、一周年、

五周年、十周年與十五周年郵品的

「澳門特別行政區成立十五周年紀

念」專題郵摺。其他還有「馬年」

、「澳門郵政一百三十周年」和「

郵政總局大樓」郵摺。

還發行了郵資已付的聖誕卡和新年

卡，名為「畫出郵票故事」與「蓮

花」等明信片和「媽閣廟」郵資已

付明信片。

	

Três Carteiras Temáticas foram publicadas em 2014: 
“Lendas e Mitos”, reunindo as quatro emissões da 
mesma série emitidas entre 2003 e 2012; “I Ching, Pa 
Kua”, reunindo a colecção de produtos com o mesmo 
nome; e “15.° Aniversário do Estabelecimento da Região 
Administrativa Especial de Macau”, reunindo os selos 
emitidos aquando do estabelecimento da RAEM e dos 1.°, 
5.°, 10.° e 15.° aniversários. A estas carteiras, juntaram-
se as Carteiras de Selos “Ano Lunar do Cavalo”, “130.° 
Aniversário dos Correios de Macau” e “Edifício Sede dos 
Correios”.

Foram também emitidos cartões de porte pago de Natal 
e Ano Novo Lunar, bem como dois conjuntos de bilhetes-
postais – “Desenhar a Minha Estória de Selos” e “Lótus” 
– e um bilhete-postal franquiado – “Templo de A-Má”. 

Foi ainda lançado o livro filatélico “Macau, Património 
Mundial”, contendo quatro conjuntos de selos emitidos 
entre 2005 e 2010, que ilustram espaços do Centro 
Histórico de Macau, classificado pela UNESCO como 
Património Mundial.

此外，也發行了新集郵書籍《澳

門世界遺產》，內附於2005年至

2010年期間發行的四套郵票，展示

被聯合國教科文組織列為世界遺產

的澳門歷史城區。

為了在國際市場上推廣澳門郵票和

集郵產品，澳門郵政與10個海外郵

政機構和代理商簽有代理協議，範

圍遍佈亞洲、歐洲、美國、澳洲和

中國內地。此外，還有6家本地代

理。

為滿足集郵愛好者和市民與遊客的

需求，本局每年均製作一系列與

郵品有關的精美禮品。今年推出的

有：馬型茶壺的「馬年」禮盒；絲

巾和絲綢小型張的「澳門郵政一百

三十周年」禮盒；「蓮花」主題的

兩套瓷杯和明信片禮盒；瓷版畫和

明信片的「騰飛」禮盒。

有多個本澳機構、公司和協會採

用了本局郵品作為其專屬紀念

品。2014年，本局為檢察院、澳門

大學、澳門基金會、解放軍駐澳部

隊、身份証明局與南光公司製作專

屬郵摺。

本局也為舉行紀念或慶祝活動的公

私營機構提供紀念封或明信片紀念

郵戳蓋銷服務。

在2014年，共發行了19個紀念郵

戳，主要有：

-		慶祝教師節

-		熱烈慶祝中華人民共和國成立			

			六十五周年國慶

-		國際葡語通信協會領導人會議

-		澳門廣東聯合郵展

-		澳門特別行政區成立十五週年成	

			就展

	

Para promoção e venda dos seus produtos filatélicos 
no mercado internacional, a DSC tem agenciamento 
estabelecido com administrações postais e companhias 
filatélicas, num total de dez, espalhadas pela Ásia, Europa, 
Estados Unidos da América, Austrália e China, bem como 
com agentes locais, num total de seis.

Dado o elevado interesse estético das suas emissões, e 
indo ao encontro do manifesto interesse dos filatelistas e 
demais cidadãos e turistas, os Correios criam anualmente 
um conjunto de produtos, associados a temas das suas 
emissões, para servirem de prendas. Este ano foram 
postas à disposição do público as seguintes caixas-
oferta: Bule com a forma do cavalo representado na 
emissão “Ano Lunar do Cavalo”; caixa com lenço de seda 
e bloco filatélico em seda da emissão “130.° Aniversário 
dos Correios de Macau”; dois conjuntos de chávenas 
de porcelana e bilhetes-postais com o tema “Lótus”; e 
pinturas sobre porcelana e bilhetes-postais com imagens 
da emissão “Ascensão”.

Várias instituições, empresas e associações de Macau 
recorrem a produtos filatélicos para produção de ofertas 
especiais, com um carácter personalizado e simbólico. Em 
2014, os Correios conceberam carteiras especiais para 
o Ministério Público, Universidade de Macau, Fundação 
Macau, Guarnição em Macau do Exército de Libertação 
do Povo Chinês, Direcção dos Serviços de Identificação e 
Empresa Nam Kwong.

Os Correios proporcionam também a entidades públicas e 
privadas, que pretendam assinalar um evento ou celebrar 
uma ocasião especial, o Serviço de Posto de Correio 
Temporário com obliteração de envelopes ou bilhetes-
postais com um Carimbo Comemorativo. 

No ano em análise, foram emitidos 19 Carimbos 
Comemorativos, entre os quais se destacam:

-   Celebração do Dia do Professor
-   Celebração do 65.° Aniversário da Implantação da    
    República Popular da China
-   Encontro de Altos Dirigentes da AICEP
-   Exposição Filatélica Conjunta de Macau e Guangzhou
-   15.° Aniversário do Estabelecimento da Região    
     Administrativa Especial de Macau
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紀念郵戳	-	2014
Carimbos Comemorativos - 2014

安全電子郵政

安全電子郵政服務是按照萬國郵政

聯盟的標準及規則制定的服務，

是澳門郵政服務優化和多元化策略

的一部分。本局開發「電子認證郵

戳」、「郵政電子掛號郵件」、「

推廣ｅ」和「安全電子郵箱」等服

務，除了原有的實物郵件派遞服務

外，亦加入電子派遞服務，不但使

郵遞變得更快捷、更安全，還可減

少對投遞員的壓力和創建環保新世

代的信息傳遞。

在2013	 年正式推出「安全電子郵

箱」、「郵政電子掛號郵件」和

「推廣ｅ」等服務後，本局即致

力向外介紹這些服務，並積極尋

求合作伙伴。

Serviços Electrónicos Postais Seguros (SEPS)

Os Serviços Electrónicos Postais Seguros (SEPS), 
desenvolvidos de acordo com os padrões e as normas 
da União Postal Universal, constituem parte da estratégia 
dos Correios de Macau para melhorar e diversificar a sua 
oferta de serviços. Os Correios de Macau desenvolveram 
o Carimbo Postal Electrónico Certificado (CPEC), o 
Correio Electrónico Registado Postal (CERP), o Direct Mail 
electrónico (eDM) e a Caixa Postal Electrónica Segura 
(SEPBox). Para além de correspondência física, os 
Correios também entregam correspondência electrónica, 
tornando a distribuição postal mais rápida e segura, 
aliviando a pressão sobre os distribuidores e criando uma 
nova era de distribuição de mensagens com protecção 
ambiental.

Após o lançamento da SEPBox e dos serviços CERP e 
eDM em 2013, os SEPS empenharam-se em incrementar 
parcerias para desenvolvimento das suas potencialidades 
e envidaram esforços para a sua promoção e divulgação.

與澳門自來水股份有限公司簽署電子帳單派遞合作協議
Cerimónia da Assinatura do Acordo de Cooperação com a SAAM para Distribuição de Facturas Electrónicas 
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為了進一步推廣「安全電子郵箱」

，在2013年10月至2014年3月期

間，本局更為成功登記並氹動「安

全電子郵箱」帳號的客戶，舉辦了

一系列的每月抽獎活動，用戶均反

應熱烈及踴躍參與。同時，在2014

年內，本局亦向多個政府部門及企

業推介「安全電子郵箱」，並於

2014年資訊週、其他會議及研討會

期間推廣「安全電子郵箱」。

「安全電子郵箱」在通訊方面的安

全性和便利性吸引多個政府部門和

商業機構加入並成為郵政局的合作

伙伴，其中包括身份證明局、科學

技術發展基金、行政公職局、財政

局、澳門自來水股份有限公司、文

化產業基金和交通事務局等。

本局與以上機構簽署之合作協議，

讓「安全電子郵箱」的用戶可以安

全及穩妥地接收各項政府通知及電

子水費單等電子派遞。郵政局期望

在不久的將來與更多政府部門和其

他機構發展合作伙伴關係，讓	 「安

全電子郵箱」的使用更普及，應用

層面更寬更廣。

另外，澳門郵政開發的電子文件接

收系統，是透過「電子認證郵戳」

提供的時戳服務，蓋上之後可證明

電子文件的收件日期和時間，及其

完整性和真實性。企業可以安全地

及依照法律規定的方式接收以電子

方式傳送的投標書，這些標書文件

被加蓋「電子認證郵戳」後，除了

附有收件日期和時間證明之外，也

同時被加密，且只能在某設定日期

後才能解密，確保投標過程的公平

性及保密性。在2014年，科學技術

發展基金成為最新安裝此「電子認

證郵戳」系統的政府部門。

Para maior promoção da SEPBox, os Correios organizaram 
uma série de sorteios mensais, entre Outubro de 2013 e 
Março de 2014, dirigidos aos clientes que registaram 
e activaram a sua conta de Caixa Postal Electrónica 
Segura nesse período, que obtiveram uma forte adesão. 
Da mesma forma, ao longo de 2014, os SEPS fizeram a 
apresentação e divulgação deste repositório junto de 
vários serviços públicos e empresas e durante a “Semana 
IT 2014”, e participaram em reuniões e seminários para 
promoção da Caixa  Postal Electrónica Segura.

A segurança e facilitação das comunicações através 
da SEPBox levou a que vários serviços e entidades 
comerciais a ela aderissem e se constituíssem parceiros 
dos Correios na sua utilização: Direcção dos Serviços de 
Identificação; Fundo para o Desenvolvimento das Ciências 
e da Tecnologia; Direcção dos Serviços de Administração 
e Função Pública; Direcção dos Serviços de Finanças; 
Sociedade de Abastecimento de Água de Macau; Fundo 
das Indústrias Culturais; e Direcção dos Serviços para os 
Assuntos de Tráfego.

Os Correios celebraram acordos de cooperação 
com estas entidades, possibilitando aos utilizadores 
da SEPBox receberem mensagens electrónicas, tais 
como notificações electrónicas do governo e facturas 
electrónicas de água, de forma segura e fiável. Num futuro 
próximo, os Correios desejam desenvolver parcerias com 
mais entidades do Governo e outras instituições, para uma 
maior e mais alargada utilização da SEPBox, facultada 
gratuitamente aos cidadãos.

O sistema de Aceitação de Documentos Electrónicos, 
desenvolvido pelos Correios de Macau, presta serviços 
de validação cronológica, com a aposição de Carimbo 
Postal Electrónico Certificado (CPEC), o qual atesta a 
data e hora de aceitação e a integridade e autenticidade 
dos documentos apresentados, permitindo às empresas 
aceitarem, com segurança e de acordo com a lei, 
propostas a concursos enviadas por via electrónica. Estes 
documentos/propostas são encriptados e só é permitida 
a sua desencriptação depois de uma data definida. Em 
2014, o Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da 
Tecnologia foi um novo serviço do Governo a instalar o 
sistema CPEC.

22/11/00

玉石裝飾品
Adornos de Jade
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郵政儲金局為郵政局的廳級部門，

由其行政委員會管理。作為信用機

構，受金融體系法律制度規範，所

有適用於銀行業的法律和指引也適

用於儲金局。在會計方面，儲金局

採用國際財務報告準則。

郵政儲金局提供個人貸款、存款、

國際匯款、電子支付平台及貨幣兌

換等服務。

儲金局的接待櫃檯於2014年遷入新

馬路的郵政總局大堂內，使儲金局

更方便和更快捷地為市民和旅客提

供銀行服務。

貸款

儲金局的貸款對象包括公務員及一

些與其簽訂了協議的機構與公司的

僱員，2014年新批貸款數量比前一

年減少9.52%，金額減少1.18%。

批出貸款超過	 1600單，總金額為2

億零300萬元。

國際匯款

儲金局與西聯財務服務合作，為客

戶提供快捷可靠的國際匯款服務。

通過先進資訊科技和全球櫃檯網

絡，可將款項安全快捷地匯至200

多個國家或地區。

2014年的匯款交易數量增加2.84％

，交易金額增加8.64％，增長主要

由於來澳居住的外國人越來越多。

A Caixa Económica Postal é um departamento da DSC, 
gerido por uma Comissão Administrativa. Enquanto 
instituição de crédito, é regulada pelo Regime Jurídico 
do Sistema Financeiro, sendo que toda a legislação e 
directivas aplicadas ao sector bancário são aplicáveis à 
CEP. No âmbito contabilístico, a CEP adopta as Normas 
Internacionais de Relato Financeiro.

A CEP concede empréstimos individuais, aceita depósitos, 
presta serviços de Transferência Internacional de Fundos, 
desenvolve a Plataforma de Pagamento Electrónico e 
presta serviços de Câmbios. 

Em 2014, os serviços de atendimento da CEP passaram 
a funcionar no rés-do-chão da Estação Central dos 
Correios, na Avenida de Almeida Ribeiro, um espaço de 
maior acessibilidade e visibilidade.

Empréstimos

Em 2014, o número de novos empréstimos concedidos 
pela CEP a funcionários públicos e a trabalhadores 
de algumas organizações e empresas com quem tem 
acordos diminuiu, uma redução de 9,52 por cento no 
número concedido e de 1,18 por cento no valor concedido, 
comparativamente ao ano anterior. No ano de 2014 foram 
concedidos mais de 1600 empréstimos, no valor total de 
203 milhões de patacas.

Transferência Internacional de Fundos 

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

No ano em análise verificou-se um aumento de cerca de 
2,84 por cento no número de transferências e de 8,64 por 
cento no valor das transferências de fundos, aumento que 
se supõe estar relacionado com um maior número de 
cidadãos estrangeiros a residir em Macau. 

2.2  郵政儲金局 2.2 Caixa Económica Postal (CEP)
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電子支付平台

電子支付平台為各項政府的網上服

務提供電子支付的渠道，使一站

式電子政務得以實現，讓公氹可隨

時隨地通過互聯網取得各項政府服

務。

在2014年，有多個政府行政部門和

私人機構加入使用這個平台，提供

的服務包括網上申請商標、網上註

冊域名和網上購買旅遊保險。

除了上述新服務，該平台還提供：

網上繳交交通違例罰款、車輛使用

牌照稅網上續期、網上繳交水費、

公共地方總規章網上繳納罰款服

務、網上繳交學費、高等教育課程

網上報名、公共體育設施網上付款

租場、網上申請証明文件、專業執

Plataforma de Pagamento Electrónico

A Plataforma de Pagamento Electrónico serve como um 
canal electrónico de pagamento, via internet, de diversos 
serviços oficiais, concretizando o serviço “Balcão Único 
de Governo Electrónico” e permitindo ao público obter 
serviços oficiais a qualquer hora e em qualquer lugar.

Em 2014, mais serviços da Administração e entidades 
privadas passaram a utilizar a plataforma, nomeadamente 
para pedido online de registo de marca e de registo de 
nomes de domínio, e compra online de seguro de viagem.

Para além destes novos serviços, a Plataforma também 
disponibiliza: Pagamento online de multas por infracções 
de trânsito; Renovação online de Imposto de Circulação; 
Pagamento online de facturas de água; Pagamento online 
de multas do Regulamento Geral dos Espaços Públicos; 
Pagamento online de propinas; Registo online em cursos 
superiores; Aluguer online de instalações desportivas; 
Requerimento online de documentos oficiais; Renovação 
online de Licenças Profissionais; Renovação online de 
Licenças de Cães; Compra online de produtos filatélicos, 

照網上續期、寵物犬准照網上續

期、集郵品以及地圖產品、禮品、

出版物、門票等網上訂購、澳門國

際馬拉松網上報名、國際會議網上

報名等多項服務。

2014年，電子支付平台共錄得

128,000單交易，比前一年增加

38.8%。	 這一增長是由於越來越多

人認識這項服務和更多的政府部門

和私人機構使用這個平台為市民提

供服務。

貨幣兌換

自2013年在外港碼頭分局和2014

年在郵政總局開設兌換櫃檯後，貨

幣兌換服務交易量大增。主要原因

不單是旅客眾多，也是因為位置適

中和便利的櫃檯服務，尤以外港碼

頭郵政分局更為突出。

produtos cartográficos, prendas, publicações e bilhetes; 
Inscrição online na Maratona Internacional; e Inscrição 
online em conferências internacionais.

O número de utilizações efectuadas em 2014 foi de 
128.000, representando um aumento de 38,8 por cento, 
relativamente ao ano anterior. Este aumento deve-se 
à maior familiarização das pessoas relativamente a 
este serviço e a mais departamentos governamentais 
e entidades privadas se servirem da Plataforma para 
prestação de serviços aos cidadãos.

Câmbios

Após a abertura, em 2013, do balcão de câmbios na 
Estação do Terminal Marítimo do Porto Exterior e, em 
2014, dos balcões na Estação Central dos Correios, a 
CEP registou um aumento exponencial do seu Serviço 
de Câmbios. Este aumento encontra justificação não só 
no elevado número de visitantes como na localização 
estratégica e conveniente dos balcões, em especial a do 
instalado no Terminal Marítimo.
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在2014年，繼續推廣結合電子認證

簽署伺服器應用的電子工作流程系

統方案，向企業、銀行及政府部門

展示相關系統應用之優點。現時有

兩個政府部門採用這套創新方案。

擴大電子證書的應用範圍，加強電

子文件的證明力，以及促進其為行

政程序帶來的優勢是本年度電子認

證服務的工作努力方向。	

為此，加強了電子政務應用軟件的

研究與發展。在現有的電子工作流

程系統中加入電子表格及傳閱文件

兩個工作流程，為客戶提供多元的

工作方案，擴大系統的應用範圍。

在流程的處理過程中，對相關的電

子文件進行電子簽署確認，加強電

子文件的證明力，使申請及審批程

序更具法律效力。

Em 2014, os Serviços de Certificação Electrónica eSignTrust 
promoveram, de forma contínua, soluções eWorkFlow, 
um sistema que integra o uso de servidor eSignTrust de 
assinatura electrónica nos procedimentos diários dos 
serviços. O eSignTrust tem procurado demonstrar, junto 
das empresas, bancos e departamentos do Governo, as 
vantagens do uso deste sistema. Dois departamentos 
governamentais adoptaram em 2014 esta inovadora 
solução.

O objectivo traçado pelo eSignTrust para o seu trabalho 
no decorrer do ano em análise foi ampliar o uso de 
certificados electrónicos, o que reforça o valor probatório 
dos documentos electrónicos e cria vantagens nos 
procedimentos administrativos. 

Em 2014, o eSignTrust intensificou o estudo e desenvolvi-
mento de aplicações de software e-government. Duas 
aplicações eWorkFlow (eForm e Circulação de Documentos) 
foram adicionadas ao sistema. Estas aplicações fornecem 
várias possibilidades aos utilizadores no melhoramento do 
fluxo de trabalho, bem como aumentam o uso prático do 
sistema. A Assinatura Electrónica pode ser aplicada no 

2.3 電子認證服務 2.3 Serviços de Certificação
processamento de documentos electrónicos pelo sistema 
eWorkFlow. Este procedimento aumenta o valor probatório 
dos documentos electrónicos, legitimando a aplicação e a 
aprovação de todo o processo.

Além disso, os Serviços de Certificação Electrónica 
eSignTrust também fornecem uma plataforma de 
assinatura, sem o uso de cartões inteligentes e outros 
dispositivos de hardware extra, para gerar uma assinatura 
electrónica. A conveniência e flexibilidade desta plataforma 
são amplamente reconhecidas pelas empresas. Em 
2014, os Serviços de Certificação lançaram uma nova 
versão, mais leve, que exige menos custos e elementos de 
hardware, para atender às reais necessidades dos clientes. 
Em 2014, estes serviços celebraram com o Fundo para o 
Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia o “Protocolo 
de Cooperação para Desenvolvimento Mútuo de Projectos 
de Aplicação de Certificados Electrónicos”, estabelecendo 
uma relação de parceria com esta instituição, a longo prazo, 
para explorar a aplicação de certificação em várias áreas.

A fim de proporcionar e manter a alta qualidade dos 
serviços, os Serviços de Certificação estão a proceder, 
gradualmente, à substituição e modernização do sistema 
de aplicação eSignTrust e à instalação de infra-estruturas 
do centro de dados.

此外，電子認證簽署伺服器更可提

供免除使用智能卡等硬體設備的簽

署環境，從而對電子文件進行電子

簽署，其便利性及靈活性均為各大

機構所肯定。2014年，電子認證簽

署伺服器方案新增了一個無論是硬

件抑或是成本的需求都較低的輕型

版本，配合客戶實際需要提供合適

選擇。澳門郵政與科學技術發展基

金簽署“共同發展電子證書應用項

目的合作協議”，透過與該機構建

立的長遠合作關係，探索電子認證

的不同應用領域。

電子認證服務按計劃繼續有序地為

電子認證應用系統及數據中心相關

設施和資訊設備等開展更換及升級

工作，以提供及維持其高水平的服

務質素。
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在2006年起投入服務的通訊博物館

設有郵政/集郵和電訊兩個常設展覽

廳，為澳門本地學生、家庭參觀者

和訪澳旅客提供一系列有趣的互動

項目，並在一些時節舉辦針對社區

的特別活動，與公眾保持近距離接

觸。	

在2014-2015學年期間，郵政、集

郵和電訊兩個展覽共舉辦了31項專

題導覽、7項科學示範專場、25個

趣味工作坊和11項電子課程，讓中

小學各年齡層的學生參加。	

為慶祝2014年國際博物館日，博物

館既參加了在龍環葡韻舉行的聯館

嘉年華活動，也一如既往舉辦了「

國際博物館日講座」，邀請了來自

香港和台灣的博物館和學界翹楚為

博物館工作人員和公眾暢談博物館

範疇的熱門話題。

2014年通訊博物館的入場總人數

為31,971人次，主要來自於學校

及團體的預約參觀。在全年552次

的預約參觀服務中，其中80.25%

為導覽、工作坊或電子課程服

務，6.70%為戶外及往校服務。

O Museu das Comunicações, com duas galerias 
permanentes – Correios/Filatelia e Telecomunicações 
– presta, desde a sua inauguração em 2006, serviços 
aos seus visitantes, maioritariamente constituídos por 
estudantes, famílias e turistas, organizando actividades 
apelativas e interactivas. O Museu organiza ainda 
actividades em épocas especiais, dirigidas à comunidade, 
mantendo-se, desta forma, em contacto directo com o 
público. 

As áreas Correios/Filatelia e Telecomunicações concebe-
ram 31 temáticas para visitas guiadas, 7 demonstrações 
científicas, 25 oficinas de trabalho e 11 cursos de electrónica, 
para o ano lectivo de 2014/2015, especialmente dirigidas a 
estudantes das escolas de ensino não superior de Macau, 
independentemente do nível etário e grau académico. 

Celebrando o Dia Internacional dos Museus do ano 2014, 
o Museu participou na Feira do Dia Internacional dos 
Museus, realizada nas Casas-Museu da Taipa, e organizou 
seminários orientados por profissionais de museus e 
académicos de Hong Kong e Taiwan, que partilharam o 
seu saber com trabalhadores de museus locais e com o 
público em geral.

No ano de 2014, o número de entradas registadas no 
Museu das Comunicações foi de 31.971. A maioria das 
entradas foi de grupos escolares ou de organizações, 
com marcação prévia de visita. Do total de 552 visitas 
com marcação prévia, 80,25 por cento usufruiu de visitas 
guiadas, workshops ou cursos de electrónica, e 6,7 por 
cento beneficiou dos serviços do Museu no exterior e nas 
Escolas.

2.4 通訊博物館 2.4 Museu das Comunicações

電子課程				Cursos de electrónica

世界博物館日	–	聯館嘉年華活動				Feira do Dia Internacional dos Museus

小郵差在分信    Separação de cartas por “pequenos carteiros” 
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Cooperação Regional e 
Relações Internacionais

區域合作與國際關係

郵務

社會經濟活動日益全球化，再加上

郵政服務的提供是在國際的環境中

進行的，所以郵政局注重國際的合

作和同業的交流，積極投入資源，

裝備自己，並致力提升郵政服務的

國際互操作性。		

澳門郵政代表國家郵政局，在亞太

郵政聯盟領導郵政電子服務工作

組，並與意大利郵政共同擔任萬國

郵政聯盟郵政經營理事會五個委員

會中的電子服務委員會的聯合主

席。這些職位對澳門郵政來說是極

大榮譽，更是巨大責任。要克服這

些挑戰，一支高度專業的團隊是必

不可少的。

亞太郵政聯盟的電子服務工作組在

斯里蘭卡科倫坡舉行會議，討論了

多哈大會有關郵政服務的決議、並

分析財務和活動報告和審批2014年

工作計劃預算。

澳門郵政領導了電子服務工作組的

工作會議，並提交電子郵政業務和

跨境電子商務在未來三年的發展

計劃，以及介紹萬國郵政聯盟有

關.post和電子商貿發展的指引。

Área Postal

Num mundo cada vez mais global, e considerando 
o contexto internacional desta área de negócios, os 
Correios adoptaram uma política de cooperação e de 
investimento na troca de experiências para potenciar as 
suas capacidades e melhorar a interoperabilidade postal 
a nível internacional. 

Os Correios de Macau, por delegação dos Correios 
Nacionais da China, presidem na União Postal da Ásia 
Pacífico (APPU) ao Grupo de Trabalho de Serviços 
Electrónicos Postais e, juntamente com os Correios de 
Itália, co-presidem à Comissão de Serviços Electrónicos, 
uma das cinco comissões do Conselho de Operações 
Postais (POC) da União Postal Universal (UPU). Estas 
posições emprestam grande prestígio aos Correios de 
Macau, mas também trazem enormes responsabilidades. 
Uma equipa altamente habilitada tem correspondido aos 
desafios que os lugares exigem.

O Grupo de Trabalho de Serviços Electrónicos Postais da 
APPU reuniu em Colombo, Sri Lanka, tendo como agenda 
as resoluções do Congresso de Doha sobre serviços 
postais, a análise dos relatórios de contas e de actividades 
e a aprovação do orçamento e planos de trabalho para o 
ano de 2014. 

Os Correios de Macau presidiram à reunião de trabalho 
dos serviços electrónicos, tendo apresentado o plano 
de desenvolvimento dos serviços postais electrónicos e 
comércio electrónico transfronteiriço para os próximos 
três anos e as orientações sobre o desenvolvimento do 
domínio “. post” e comércio electrónico da UPU. 

萬國郵聯郵政經營理事會特別會議
Reunião Especial do Conselho de Operações Postais da União Postal Universal

亞太郵政聯盟執行理事會
Reunião do Conselho Executivo da União Postal da Ásia-Pacífico
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在四月和十月份，澳門郵政參加萬

國郵聯郵政經營理事會在瑞士伯爾

尼的會議。

另外，郵政經營理事會電子服務委

員會與萬國郵聯國際局合辦了電子

商貿論壇，就全球電子商貿市場議

題進行討論。作為郵政經營理事會

電子服務委員會聯合主席，本局代

表在該論壇上以“郵政電子掛號郵

件服務為電子商貿之跨境互聯互通

訊息平台”為題發表演說。

在與葡語系國家的合作方面，作為

國際葡語通信協會的成員，澳門

郵政參加了在佛得角薩爾島舉行的

2014年會員大會和第二十二屆通信

論壇。

國際葡語通信協會領導人會議於11

月在澳門舉行。該會議匯集了九個

葡語國家或地區（安哥拉、巴西、

佛得角、幾內亞比紹、澳門、莫桑

比克、葡萄牙、聖多美和普林西比

和東帝汶）的郵政、電訊及電視的

監管機構和營運商的董事會主席、

Nos meses de Abril e Outubro, os Correios de Macau 
estiveram presentes nas reuniões do Conselho de 
Operações Postais da UPU, em Berna, Suiça.

Organizado pela Comissão dos Serviços Electrónicos 
do Conselho de Operações Postais e pelo Bureau 
Internacional da UPU, realizou-se em 2014 um Fórum 
sobre comércio electrónico. Neste Fórum foi feita uma 
abordagem geral sobre o mercado global de comércio 
electrónico. A DSC, na posição de co-presidente da 
Comissão de Serviços Electrónicos do Conselho de 
Operações Postais da UPU, apresentou neste Fórum 
uma comunicação sobre “Serviços de Correio Electrónico 
Registado Postal como plataforma de informação, 
interconexão e intercomunicação transfronteiriças de 
comércio electrónico”.

No âmbito das políticas de cooperação com os Países 
de Língua Oficial Portuguesa, e enquanto membro 
da Associação Internacional das Comunicações de 
Expressão Portuguesa (AICEP), os Correios de Macau 
participaram na Assembleia-Geral e XXII Fórum das 
Comunicações AICEP 2014, na Ilha do Sal, Cabo Verde.

Em Novembro, teve lugar em Macau o Encontro de 
Altos Dirigentes da AICEP, que celebrará em 2015 o 
seu 25.° aniversário. Este Encontro reuniu Presidentes, 
CEO’s, Administradores, Directores e outros Dirigentes 
das empresas operadoras de comunicações (Correios, 
Telecomunicações e Conteúdos de Televisão) e dos 

行政總裁、董事、局長及其他領導

參加。本局局長主持題為「未來網

絡：機遇與挑戰」的會議，期間郵

政局也介紹了郵政電子服務。

為郵政業界而設的2014亞太國際郵

政博覽會及會議在香港舉行，本局

應邀參加。在會議上，各地郵政機

構分享了郵政行業所面對的困難和

挑戰，亦同時分析了因科技發展而

帶來的新機遇。

5月份，監管葡萄牙郵政和通信的

葡萄牙國家通信管理局拜訪郵政

局，進行參觀及討論雙方未來合

作。

12月份，由國家郵政局副局長率

領的代表團到訪本局，進行工作會

議，並參觀本局的安全電子郵政服

務、電子認證服務及通訊博物館。

Órgãos Reguladores do Sector, membros dos nove 
Países/Regiões que constituem o seu universo (Angola, 
Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau, Moçambique, 
Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste). A Directora 
dos Correios de Macau moderou um dos debates deste 
encontro, que teve como tema global “Um Futuro em 
Rede: Oportunidades e Desafios”. Neste encontro, a DSC 
fez ainda uma apresentação dos Serviços Electrónicos 
dos Correios de Macau.

Especialmente dirigida ao Sector Postal, teve lugar em 
Hong Kong a “Post-Expo Asia Pacific, 2014”, na qual os 
Correios de Macau foram convidados a participar. Correios 
de diferentes partes do mundo partilharam as respectivas 
dificuldades e avaliaram os desafios que se apresentam ao 
sector postal, tendo analisado as eventuais oportunidades 
oferecidas pelo desenvolvimento tecnológico.

Em Maio, os Correios receberam uma delegação da 
ANACOM, a autoridade reguladora das comunicações 
postais e das comunicações electrónicas de Portugal, 
que visitou a DSC com vista a analisar cooperação futura 
entre as duas instituições. 

Em Dezembro, uma delegação dos Correios Nacionais 
da China, liderada pelo subdirector, deslocou-se a Macau 
para uma reunião de trabalho e visita às instalações 
dos Correios de Macau, designadamente aos Serviços 
Electrónicos Postais Seguros, Serviços de Certificação e 
Museu das Comunicações.

國際葡語通信協會領導人會議
Encontro de Altos Dirigentes da AICEP

國家郵政局副局長率領的代表團到訪澳門郵政
Visita da delegação dos Correios Nacionais da China aos Correios de Macau
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電子認證

澳門郵政作為亞洲PKI聯盟的創立會

員，出席了1月在香港舉行的2014會

員大會和督導委員會會議。期間，更

參加了2014年亞洲PKI聯盟國際研討

會，是次主題是“探討跨境電子支付

機遇與挑戰”，出席的有來自中國

內地、台灣、韓國、泰國、香港和澳

門等國家和地區的會員代表和業界代

表、專家、及學者等。	

4月及5月，本局的電子認證服務代

表前往深圳，出席由深圳市前海管理

局舉辦的調研會議及座談會，聽取介

紹和討論前海與澳門特區電子認證管

理辦法的準備工作事宜。另外，電子

認證服務代表於5月份亦參加了由中

國密碼學會電子認證專業委員會和亞

洲PKI聯盟等聯合舉辦的“電子證書

國際互操作研討會氹。

在12月份舉行的亞洲PKI聯盟會員

大會，出席代表積極參與各項會

議、研討會、工作坊和其他活動。

此外，澳門郵政成功連任聯盟副主

席一職，為期兩年。

Serviços de Certificação
 
Os Serviços de Certificação dos Correios de Macau, 
enquanto membro fundador do Consórcio PKI Ásia, 
participaram na Assembleia e na Reunião do Comité 
de Direcção Especial, que tiveram lugar em Janeiro, em 
Hong Hong. Na mesma ocasião, uma delegação dos 
Correios de Macau participou no Simpósio Internacional 
do Consórcio PKI Ásia 2014. Este encontro, sobre o tema 
“Oportunidades e Desafios de Pagamento Electrónico 
Transfronteiriço”, contou com a participação de peritos 
e membros do Consórcio PKI Ásia, oriundos da China 
Continental, Taiwan, Coreia do Sul, Tailândia, Hong Kong 
e Macau. 

Em Abril e Maio, os Serviços de Certificação eSignTrust 
dos Correios de Macau participaram nas reuniões e 
seminários promovidos pela Administração da Zona 
Económica Especial de Qianhai, Shenzhen, para 
elaboração dos regulamentos de serviços de certificação 
electrónica entre a Zona Económica Especial de Qianhai 
e a Região Administrativa Especial de Macau. Também 
em Maio, representantes destes serviços participaram 
num simpósio sobre a interoperacionalidade internacional 
de certificação electrónica, organizado pelo Consórcio 
PKI Ásia e pela Comissão de Certificação Electrónica da 
Associação Chinesa para a Pesquisa Criptológica.

Na Assembleia-Geral do Consórcio PKI Ásia, realizada em 
Dezembro último, os Correios de Macau, membro com 
participação activa em reuniões, seminários, workshops 
e outras actividades, foram reeleitos, num mandato de 
mais dois anos, para o lugar de vice-presidente deste 
Consórcio. 

通訊博物館

通訊博物館參加了多個區域性和國

際性會議，包括亞太科技中心網絡

年會和歐洲科學中心及博物館網絡

的年度會議。

2014年亞太科技中心網絡年會在

汶萊舉行，主題為“通過科學構建

科學社區”，通訊博物館的代表在

會上就有關主題發表了四篇專題簡

報。歐洲科學中心及博物館網絡的

年度會議則在荷蘭海牙舉行，主題

為“人、地球、和平”，適逢大會

25週年紀念，主辦者安排了一系列

的工作坊、演講會、示範項目和大

規模商業展覽。

Museu das Comunicações

O Museu das Comunicações participou em várias 
conferências regionais e internacionais, incluindo as 
conferências anuais da Rede Ásia-Pacífico de Centros 
de Ciência e Tecnologia (ASPAC) e da Rede Europeia de 
Centros e Museus de Ciência (ECSITE). 

A conferência anual da ASPAC de 2014, realizada no 
Brunei, teve como tema “Construção de uma Comunidade 
Científica através da Ciência”. Representantes do Museu 
participaram no evento com quatro comunicações sobre 
o tema proposto. A conferência anual da ECSITE, que teve 
lugar em Haia, Holanda, foi dedicada ao tema “Pessoas, 
Planeta, Paz”. Celebrando-se em 2014 o 25.° Aniversário 
desta conferência, a organização disponibilizou uma série 
de oficinas de trabalho, apresentações, demonstrações e 
exposições comerciais de grande escala.

出席2014年亞洲PKI聯盟國際研討會
Simpósio do Consórcio PKI Ásia 2014

出席歐洲科學中心及博物館網絡年會
Conferência anual da ECSITE
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Actividade Social /
Participação  Comunitária

關愛社群

宣傳與聯繫

郵政局重視與居民和訪澳遊客的聯

繫，對各項服務和產品的資訊平台

持續優化，尤其是不同服務領域的

網頁信息，努力回應客戶所需。

我們通過櫃檯網絡，以“一站式”

的方式銷售產品和提供郵政服務和

訊息，從而與民氹建立緊密聯繫。

櫃檯服務項目廣泛，包括貨幣兌

換，匯款和繳費易服務等等。在旅

客流量多的地點，我們也有提供郵

政和金融服務的網點，並設立郵品

銷售點，豐富文化旅遊的元素。

積極透過各類媒體平台向市民推廣

各項服務和產品，如電台、電視台

廣告、報章雜誌廣告、社團刊物訊

息發佈、定期的新聞發佈會、宣傳

單張和海報等。

澳門郵政還出版“接觸”季刊和年

度活動報告，向公眾介紹本局的主

要活動。	

Serviços de Proximidade

A DSC aposta na proximidade aos cidadãos que aqui 
vivem ou àqueles que visitam Macau e, neste sentido, 
procuram manter actualizados todos os canais de 
informação sobre produtos e serviços que facultam, 
nomeadamente as páginas electrónicas das diferentes 
áreas de serviços, procurando responder às diferentes 
necessidades de cada um.

Da mesma forma, através da sua rede de balcões, 
presta serviços, vende produtos e faculta informações 
úteis, na óptica da política de “balcão único” (one stop), 
estabelecendo uma relação de proximidade com os 
cidadãos. Aos balcões é prestada uma alargada variedade 
de serviços, como Câmbios, Transferências de Fundos e 
de Pagamento Fácil, entre outros. Em espaços de forte 
afluência turística, a DSC tem instalações para prestação 
de serviços postais e financeiros, bem como, numa 
perspectiva de suporte ao turismo cultural, tem pontos de 
venda de produtos filatélicos locais.

A DSC faz ainda uso de várias plataformas de 
comunicação para divulgar os seus serviços e produtos, 
nomeadamente através de anúncios na rádio e televisão, 
anúncios em jornais, revistas e boletins de associações de 
Macau, através de conferências de imprensa periódicas e 
publicação e distribuição de folhetos e cartazes.

Os Correios de Macau publicam, trimestralmente, o 
Boletim Informativo “Em Contacto”, e elaboram um 
Relatório de Actividades anual, tornando públicas as 
acções desenvolvidas. 
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文教公益活動

本局持續透過「郵政儲金局助學金

計劃」，鼓勵學生積極向學、努力

提升學習成績。2014年，於儲金

局97週年紀念日之際，向41名成績

優異或有顯著進步的學生頒贈助學

金。

為了培養本澳青少年及中小學學生

的閱讀和寫作興趣，郵政局每年均

舉辦兩次書信寫作比賽。2014年的

徵文比賽，題目分別為「請你寫封

信，談談音樂如何感動生命/生活」

(第43屆國際青少年信札徵文比賽)	

和「給聖誕老人的信	 -	 我最希望收

到的禮物」(第18屆「給聖誕老人的

信」徵文比賽)。	

為培養對科學知識的愛好，提升集

郵的樂趣，通訊博物館每年均為青

少年舉辦一些活動，如比賽、工作

坊、研討會、展覽等，其中有一部

份是與澳門電機及電子工程師學會

和澳門生物醫學工程學會合作。

	

Serviços de Apoio Educativo

Os Correios de Macau, através do “Programa de Abonos 
da Caixa Económica Postal”, apoiam estudantes de 
Macau que se distinguem pelo seu elevado desempenho 
escolar, incentivando-os a prosseguirem os seus estudos. 
Em 2014, aquando da celebração do seu 97.° aniversário, 
a Caixa Económica Postal premiou 41 alunos de escolas 
do território que alcançaram bons resultados ou tiveram 
um progresso notável na sua prestação académica.

Para fomentar o gosto pela escrita junto das camadas 
mais jovens, alunos do ensino primário e secundário de 
escolas de Macau, os Correios promovem anualmente 
dois concursos de Composições Epistolares. Em 2014, 
os temas dos concursos foram: “Escreve uma carta a 
explicar como a música influencia a vida” (43.° Concurso 
Internacional de Composições Epistolares para os Jovens) 
e “A Minha Prenda Mais Desejada” (18.° Concurso de 
Cartas ao Pai Natal). 

Para desenvolver o gosto pelo conhecimento científico e 
estimular o prazer do coleccionismo filatélico, o Museu 
das Comunicações desenvolve também um conjunto 
de actividades anuais dedicadas aos mais jovens, como 
concursos, workshops, seminários, exposições, entre 
outras. Para algumas destas actividades, conta com a 
cooperação do Instituto de Engenheiros Electrotécnicos 
e Electrónicos de Macau e da Macau Sociedade de 
Engenharia Biomédica.

O concurso anual de Construção de Dispositivos 
Electrónicos, em 2014 com o tema “Torneio Automóvel”, 
contou com a participação de 56 equipas de estudantes 
de várias escolas locais, distribuídas pelas categorias 
Ensino Básico e Ensino Secundário. Na actividade 
“Ciência e Arte” para Estudantes do Ensino Básico 
participaram 43 equipas de alunos de escolas de Macau. 
Para promoção do coleccionismo filatélico, o Museu 
organizou os concursos “Desenhar a Minha Estória de 
Selos” e “Os Meus Selos Favoritos de Macau”. 

Sendo o apoio educativo uma vertente a que o Museu 
dá especial atenção, publicou em 2014 a 5.ª edição do 
seu directório de Visitas Guiadas. Nesta publicação 
apresenta detalhadamente as actividades a que o público, 
especialmente o escolar e associativo, pode ter acesso, 
não só no espaço museológico como também em espaços 
escolares, caso faça uma marcação prévia. No mesmo 
sentido de complemento educativo, tem vindo a participar 
nas actividades de Verão organizadas pela DSEJ. Em 
2014, integradas nestas actividades, foram realizadas dez 
oficinas de trabalho. O Museu organizou, ainda, o “Campo 
de Comunicações” e apoiou a Macau Sociedade de 
Engenharia Biomédica na realização da primeira “Viagem 
de Intercâmbio de Engenharia Biomédica para Docentes 
– Singapura”.

2014年的電子裝置製作比賽的主題

為「爭分奪彩」，共有56組來自各

校的學生競逐初中和高中組獎項，

而「小學生科˙藝大作戰」則有43

組本地小學的學生參加。而為了鼓

勵集郵欣賞，博物館又舉辦了「畫

出郵票故事」及「我最喜愛的澳門

郵票」兩項活動。

博物館特別重視教育支援的功能，

在第五期「預約參觀服務指南」

中，詳細介紹了以學校和社團為主

的一系列公眾活動，只要事先預

約，除了可蒞臨博物館參加外，也

可由博物館派員往校提供服務。為

提供課外補充教材，博物館參與教

育暨青年局的暑期活動計劃，2014

年共舉辦10場工作坊。還繼續舉辦

「通訊樂遊營」，並協助澳門生物

醫學工程學會舉辦首次以教師為對

象的「生物醫學工程新加坡教學交

流營」。

校園駐展
Museu nas escolas

「小學生科̇ 藝大作戰」活動
Actividade “Ciência e Arte” para Estudantes do Ensino Básico
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社區參與

本局員工積極參與社會公益活動，

多次響應非牟利團體的籌款活動，

對社會弱勢群體提供援助。2014

年期間，響應了奧比斯慈善獎券義

賣、奧比斯愛眼行動、明愛慈善獎

券、明愛-東帝汶支援服務、澳門同

善堂年度勸捐及雲南魯甸地震勸捐

等籌款活動。此外，再次組織員工

參加由澳門日報讀者公益基金會組

織的2014年公益金百萬行。

慶祝郵政局130週年

為慶祝成立130週年，於三月一日

舉辦了一系列活動，有多位嘉賓及

本局各部門人員參與。

Participação Comunitária

Os Correios e seus trabalhadores colaboram com várias 
instituições na recolha de donativos a favor de causas e 
actividades comunitárias, bem como para apoio aos mais 
desprotegidos da sociedade local e de outros povos com 
necessidades especiais. Neste sentido, participaram nas 
campanhas de solidariedade ORBIS Raffle 2014, ORBIS 
Action for Sight, Caritas de Macau – Bazar de Caridade 
2014, Caritas – East Timor 2014 e recolheram fundos para 
doação à Associação Tung Sin Tong e a favor das vítimas 
do terramoto de Yunnan Ludian. Em 2014, conforme é 
já tradição, os Correios de Macau participaram também 
no “Programa de Caridade Marcha para Um Milhão”, 
promovido pelo Jornal Ou Mun.

Celebração do 130.° Aniversário dos Correios de 
Macau

No dia 1 de Março de 2014, os Correios de Macau 
comemoraram o seu 130.° Aniversário com um conjunto 
de actividades que mereceu a presença de distintos 
convidados e que envolveu os funcionários das diferentes 
áreas.

首先，以發行《澳門郵政一百三十

周年》紀念郵品和內有絲綢小型張

及絲巾的禮盒，展開慶祝活動的序

幕。通訊博物館當日免費開放，並

在禮堂舉行“郵姿綽約”郵展開幕

禮。在3個月的展覽期間，展出150

幅澳門有名的藝術家為郵票主題手

繪的原創作品、由一名享負盛名的

郵票收藏家借出的澳門古典郵票印

樣、《澳門郵政一百三十周年》紀

念郵票的印製步驟和澳門首次發行

的絲綢小型張未切割大全張等。

O lançamento da emissão de selos “130.° Aniversário dos 
Correios de Macau”, com um bloco filatélico em seda pura, 
bem como de um elegante lenço com motivos postais, 
também em seda, abriram as celebrações. No auditório 
do Museu das Comunicações, cuja entrada foi gratuita 
nesse dia, foi inaugurada a exposição filatélica “O Prestígio 
do Design dos Selos de Macau”, que esteve patente 
ao público até dia 1 de Junho. Nesta mostra estiveram 
expostos 150 desenhos de selos originais, da autoria de 
conhecidos artistas de Macau, bem como espécimes 
clássicos de selos de Macau, cedidos por um prestigiado 
coleccionador. Na exposição pôde também ser apreciado 
o processo de produção da emissão “130.° Aniversário 
dos Correios de Macau” e uma folha não cortada do bloco 
filatélico em seda.

局長陪同嘉賓參觀“郵姿綽約”郵展
Exposição filatélica “O Prestígio do Design dos Selos de Macau”
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當天更發行了圖文並茂的《澳門郵

政130周年紀念特刊》，該特刊展

示了郵政局發展歷程，回顧了自郵

政服務起始期至1999年的工作，

以及介紹回歸後至今提供的多項服

務。

郵電職工福利會

由局長擔任主席的「郵電職工福利

會」會員大會討論和通過帳目和

工作報告之外，也通過了會章的修

改。

福利會每年均為會員與其家屬舉辦

一系列的文化、康樂和社交活動，

促進會員間之交流。在2014年福利

會參與了不同組織舉辦的多個錦標

賽，項目有乒乓球，龍舟賽，保齡

球，網球和足球等。福利會乒乓球

代表隊應中國郵政集團及中國郵政

集團工會邀請，前往福建廈門參加

第二屆和諧企業杯郵政職工乒乓球

交流活動，是次活動有兩岸四地的

郵政部門隊伍參與。	

Foi ainda lançado um “Livro Comemorativo do 130.° 
Aniversário dos Correios de Macau”. Nesta obra 
abundantemente ilustrada com fotografias, para além de 
uma introdução à história da instituição desde os seus 
primórdios até ao ano de 1999, os Correios apresentaram 
detalhadamente o trabalho que têm vindo a desenvolver, 
bem como os múltiplos serviços que oferecem à 
população na actualidade.

Clube de Pessoal dos CTT

Na reunião da Assembleia-Geral, presidida pela directora 
da DSC, além da análise e aprovação de contas e 
relatórios, foram aprovadas alterações aos Estatutos do 
Clube de Pessoal dos CTT.

O programa anual desenvolvido pelo Clube de Pessoal 
engloba, fundamentalmente, actividades de cariz cultural, 
desportivo, recreativo e social, dedicadas aos sócios e 
seus familiares, estimulando o convívio entre todos os 
funcionários. As actividades desportivas foram as que mais 
se evidenciaram, em número, no ano de 2014. Sócios do 
Clube participaram, por equipas ou individualmente, em 
inúmeros campeonatos e torneios de várias modalidades, 
como ténis de mesa, regatas de barcos-dragão, bowling, 
ténis e futebol, organizados por diferentes organismos. A 
equipa de ténis de mesa do Clube, a convite do Grupo 
dos Correios da China e do “China Post Trade Union”, 
deslocou-se à cidade de Xiamen, Província de Fujiang, 

福利會也進行了文娛活動，組織去

郴州和橫琴的兩項旅遊活動，並舉

行兩次健康講座。

還舉行會員聖誕晚宴和會員子女聖

誕聯歡會，會員和家屬的積極參

與，促進了員工間的關係。此外，

為紀念已故會員，福利會舉辦追思

彌撒和獻花活動。

6月份，香港郵政福利會的一個代

表團訪問澳門郵政福利會，並參觀

澳門郵政總局和通訊博物館。

para participar na Segunda Edição da Taça de Empresas 
Harmoniosas, uma competição entre trabalhadores dos 
Correios da China, Hong Kong, Taiwan e Macau.

As actividades culturais e recreativas também tiveram lugar 
ao longo do ano, tendo sido organizados passeios familiares 
e duas excursões a Chenzhou e à Ilha de Hengqin. Foram 
realizadas duas palestras na área da saúde.

A vertente social das actividades do Clube inclui a 
organização do Jantar de Natal do Pessoal dos Correios e 
a Festa de Natal para os filhos dos sócios do clube. Estes 
dois momentos são ocasião para animado convívio entre 
funcionários e famílias, contribuindo para uma salutar 
relação entre todos os trabalhadores. Não esquecendo os 
sócios que já faleceram, o Clube manda celebrar todos 
os anos uma missa de sufrágio e procede à deposição de 
flores em sua memória.

Em Junho, uma delegação do Clube de Pessoal dos 
Correios de Hong Kong visitou a sua congénere de Macau, 
tendo tido oportunidade de conhecer as instalações da 
sede dos Correios de Macau e também o Museu das 
Comunicações.

橫琴的旅遊活動
Excursão à Ilha de Hengqin 
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Recursos Humanos

人力資源

郵政局擁有一支優秀和具幹勁的工

作團隊，以服務市民和提供優質服

務為宗旨。本局重視員工的個人素

質和專業能力，為他們提供各樣的

培訓，並安排員工輪換崗位，讓員

工更好地裝備自己，增加了人員調

動的靈活性和保證了服務提供的持

續性。

同時，積極調配員工及提供晉升機

會予有才幹的人員，使到本局人員

的職業生涯得以持續發展及不斷提

升，從而建立更有效率的團隊。	

為激勵員工，讓他們充分發揮潛

能，郵政局訂定了培訓和在職訓練

計劃，為員工的職業發展提供了必

要的裝備和資源，為崗位輪換和擔

任更高的職位做好準備。

部門主管的職責是激勵屬下，採用

創新的方法解決問題和挑戰，主管

們須與時並進，不斷自我增值，提

升領導能力。因此，郵政局安排各

部門主管參加各類研討會和培訓課

程，透過學習新的技能和知識，更

有效地領導團隊，發揮團隊的工作

潛能。

Com uma equipa motivada e altamente qualificada, os 
Correios, enquanto organismo do Governo da RAEM, têm 
como prioridade servir os cidadãos e prestar serviços de 
qualidade. Para tal, além de valorizarem o envolvimento 
e motivação dos trabalhadores, os Correios oferecem 
oportunidades para o seu desenvolvimento pessoal e 
profissional, incentivam a rotatividade e flexibilidade de 
funções, bem como a formação e o desenvolvimento 
profissional contínuo.

A DSC promove ainda a mobilidade de pessoal, oferecendo 
oportunidades de promoção a trabalhadores, tendo 
em vista um desenvolvimento sustentável e a evolução 
contínua da carreira profissional dos funcionários, de 
forma a criar uma equipa de trabalho mais eficiente.  

Com o objectivo de criar altos níveis de motivação 
e de desempenho, bem como para permitir que os 
seus funcionários utilizem todas as suas capacidades 
e qualificações, os Correios desenvolvem planos de 
formação e de treino em exercício, facultando todas as 
ferramentas para que possam efectuar as suas tarefas 
com resultados proveitosos. Esta política permite que os 
trabalhadores estejam aptos e dispostos a adaptarem-
se a processos de mobilidade e rotatividade de funções, 
porque preparados para elas e porque constituem desafios 
para alcançar novas posições dentro dos serviços.

Sendo importante que as chefias estimulem e mobilizem 
as suas equipas para que acolham soluções inovadoras 
e enfrentem problemas diversos, estas também precisam 
de se manter actualizadas e preparadas para a liderança. 
Neste sentido, chefias da DSC participam em seminários 
e acções de formação, que lhes facultam instrumentos e 
conhecimentos para explorar as potencialidades do seu 
grupo de trabalho.
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職業培訓

本局除了設有針對各部門實務工作

的專項培訓課程外，也鼓勵員工參

加一般培訓課程。在2014年，共有

529人次參加郵政局內部持續培訓

及其他政府部門和機關針對郵政業

務而舉辦的培訓課程。

一般課程方面，內容主要為行政管

理、財政會計、法律、人力資源、

資訊科技、語言、公關和溝通等範

疇。內部培訓方面，除了前線和儲

金局人員培訓，還有因應新增櫃檯

自動化系統而提供的操作培訓。

專項培訓方面，郵政局每年均派遣

員工到曼谷參加亞太郵政聯盟學院

培訓中心的課程，2014年我們的員

工參加了	 “特快專遞營運表現和

質量提升”的工作坊和三個有關銷

售、國際郵政會計和國際郵政服務

的課程。

鑑於安檢對郵政業務的重要性，郵

務範疇的員工參加了數個有關“

危險品”的課程，包括在曼谷的入

門課程，在香港的基本課程和在新

加坡的進階課程，通過這些培訓課

程，學員不單掌握了遵循“危險品

條例”的知識，還可將該等知識傳

授予其他員工。

員工還參加了萬國郵聯和法國郵政

在曼谷舉辦的第二屆郵政供應鏈研

討會，目的是讓亞太地區郵政營運

商能掌握新的商機。

國際郵政系統持續改良，才可不斷

優化函件處理，為此，郵政局參加

了在曼谷舉辦了國際郵政系統的升

級培訓課程。

Formação Profissional

A DSC, no seu plano anual de formação, para além de 
cursos de formação específica sobre áreas concretas de 
cada departamento, também incentiva os trabalhadores 
a frequentarem cursos de formação geral. Em 2014, os 
Correios registaram 529 participações em acções de 
formação, organizadas por outras instituições, incluindo 
Serviços do Governo e organizações nas áreas de 
especialização da DSC, e pelos próprios serviços, em 
acções internas de formação contínua.

A nível de formação geral, os cursos frequentados 
centraram-se em áreas de administração e gestão, 
finanças e contabilidade, direito, recursos humanos, 
informática, línguas, relações públicas e comunicação. 
A nível de formação interna, para além da facultada ao 
pessoal da linha da frente e da CEP, foram actualizados 
conhecimentos aos trabalhadores sobre formas de 
operação resultantes da informatização dos Balcões. 

Para formação específica na área postal, trabalhadores 
dos Correios deslocam-se anualmente ao Centro de 
Formação da APPU, em Banguecoque. Em 2014, 
funcionários da DSC estiveram presentes num workshop 
sobre Melhoramento da Qualidade e Desempenho 
Operacional de EMS e em três cursos ligados à área 
comercial, contabilidade postal internacional e serviços 
postais internacionais.

Dada a importância de que a Segurança se reveste nas 
operações postais, trabalhadores da DSC frequentaram 
vários cursos sobre “Artigos Perigosos”, nomeadamente 
um Curso de Iniciação, realizado em Banguecoque, um 
Curso Básico, organizado em Hong Kong, e um Curso 
de Nível Avançado, realizado em Singapura, facultando 
ferramentas para cumprimento dos Regulamentos 
de Artigos Perigosos e permitindo a obtenção de 
conhecimentos para formação de outros funcionários. 

Organizado pela UPU e pelo La Poste (França), teve lugar 
em Banguecoque o segundo Seminário sobre a Cadeia 
de Abastecimento dos Correios (Postal Supply Chain), 
com o objectivo de permitir aos operadores postais dos 
países da Ásia-Pacífico assegurar novas oportunidades 
de negócios.

Também em Banguecoque, teve lugar uma acção 
de formação sobre actualização do Sistema Postal 
Internacional (IPS), na qual os Correios tomaram parte, 
dada a importância de manter o sistema e o processamento 
de correspondência actualizados. 

一位國際郵政企業顧問來澳門，與

本局郵務範圍員工進行了	 “郵政創

新”	 的研討會。內容主要是現今郵

政行業發展狀況及如何利用創新概

念加強服務質量，並與本局員工分

享經驗及探討如何透過創新改革，

提升產品和服務的價值，鼓勵團隊

合作精神，增強創意思維，令郵政

服務不斷創新改革，力臻完美。	

在儲金局方面，員工參加了一個法

規遵循課程和兩個關於氹鈔辨別與

風險管理的研討會。在內部培訓方

面，則安排員工崗位輪換，讓員工

對其工作範疇有整體認識。

Um consultor internacional de actividades postais 
orientou, em Macau, um seminário sob o tema “Inovação 
no Sector Postal”, dirigido aos funcionários da área de 
operações postais dos Correios. Neste seminário foram 
abordadas a situação actual do sector postal e a forma de 
melhorar a qualidade deste serviço através da inovação, 
quer partilhando experiências e modelos inovadores para 
elevar a qualidade dos serviços e dos produtos postais, 
quer incentivando o espírito de equipa.

Na área da Caixa Económica Postal, funcionários 
frequentaram um curso de reciclagem na área de 
compliance e dois seminários sobre detecção de notas 
falsas e gestão de risco. A nível interno, foi também feita 
rotatividade de pessoal, por forma a obterem uma visão 
global do serviço.

員工參加法規遵循的加強培訓課程
Curso de reciclagem na área de compliance
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Controlo Interno

內部監控

無論是在人力資源方面，還是財

務、營運和銷售方面，內部監控都

是通過工作流程的持續優化和嚴謹

指引的執行而達成的。本局注重提

供優質的服務，不斷自我監督，力

求提供更多更完善的服務。

為持續完善服務質量和效率，本局

參加服務承諾計劃。這計劃要求定

期檢視各項程序和內部機制，目的

是持續地優化服務。

為確保嚴格遵守由監管機構公佈的

準則和指引，儲金局建立了一系列

的內部規則和內部指引，並定期檢

視，按工作所需持續更新。

每年，本局都委任審計員，對儲金

局的作業程序進行內部審計，以監

控各項指引的執行情況和及時發現

與糾正可能出現的失誤。儲金局亦

通過其網頁披露財務資料。

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。

A exigência de contínuo melhoramento operacional 
e o cumprimento de procedimentos cuidadosamente 
elaborados são fundamentos para o rigoroso controlo da 
gestão, quer a nível dos recursos humanos, quer a nível 
financeiro, operacional e comercial. A DSC, tendo como 
objectivo primeiro servir e prestar serviços de qualidade à 
população, monitoriza o seu desempenho tendo em vista 
prestar mais e cada vez melhores serviços.

Tendo em vista o aperfeiçoamento contínuo da qualidade 
e eficiência dos serviços, a DSC aderiu ao Programa de 
Carta de Qualidade. Este Programa exige uma revisão 
regular de diferentes procedimentos e mecanismos 
internos para uma melhoria contínua dos serviços.

A Caixa Económica Postal, para garantir um elevado 
grau de cumprimento de boas práticas e das directivas 
publicadas pelo regulador, criou uma série de normas 
e directivas internas, procedendo regularmente à sua 
revisão, por forma a manter-se actualizada em função das 
exigências. 

Anualmente, os Correios nomeiam elementos do 
seu pessoal para efectuar auditorias internas aos 
procedimentos operacionais da CEP, para um melhor 
controlo do cumprimento destas orientações e para 
identificar e corrigir eventuais falhas. Através da sua 
página electrónica, a CEP procede também à “Divulgação 
de Informações Financeiras”.

Na área dos Serviços de Certificação são efectuadas 
auditorias externas ao sistema e procedimentos dos 
Serviços de Certificação eSignTrust, por auditores 
independentes, assegurando a segurança do sistema e o 
rigor dos procedimentos operacionais.

意大利聖加百利國際評奬 - 最佳宗教郵票獎
Prémio Internacional de Arte Filatélica S. Gabriel da Itália - Prémio de Selo com o Melhor Tema Religioso

30/11/06

耶穌會

Companhia de Jesus
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Síntese do 
Relatório Financeiro

財務報告概要

2014年，本局繼續透過多個工作小

組，執行各項常規或突擊的庫存與

現金點算和資產檢查，對庫存和資

產進行了有效監控。

本局的財務報表按《財務報告準

則》編制，並聘請國際認可及專業

的核數師執行郵政局及郵政儲金局

的帳目審計，以確保帳目的真實性

和公允性。

Em 2014, a DSC manteve a prática de criar grupos de 
trabalho para, de forma aleatória, procederem à contagem 
de existências e de numerário, e à verificação dos 
inventários, para um controlo efectivo sobre as existências 
e o património. 

As demonstrações financeiras da DSC são elaboradas 
conforme as Normas de Relato Financeiro, através 
de auditorias externas às contas dos Correios e da 
Caixa Económica Postal, por auditores profissionais 
internacionalmente reconhecidos, que permitem garantir 
que as contas são verdadeiras e apropriadamente 
apresentadas.

郵政局（不包括郵政儲金局）

特殊收益及利潤佔總收益的29.3%

；郵政服務收益，以及集郵及郵

政產品銷售收益分別佔總收益的

26.2%和20 .1%；財務收益則為

17.6%，當中主要包括不動產的租

金收入、利息收入以及資本投資收

入。	

分析2014年郵政局的成本結構，

人事費用為71.7%，所佔的比重最

高，這是因為郵政服務屬勞動密集

型的行業。

其他開支主要為外部供應，當中包

括為營運郵政業務而需支付予其他

郵政機構、航空公司的費用及為維

持本局日常業務所需的開支，這部

分的開支佔總費用14.8%，其次是

經營設備的攤折，約為8.7%。

	

Correios (sem CEP)

Em 2014, os proveitos e ganhos extraordinários 
representaram 29,3 por cento do total dos proveitos, 
e a prestação de serviços postais e os proveitos da 
venda de produtos filatélicos e postais representaram, 
respectivamente, 26,2 por cento e 20,1 por cento, 
seguindo-se os proveitos financeiros, incluindo 
rendimentos de imóveis, juros obtidos e rendimentos de 
participação de capital, que corresponderam a 17,6% do 
total. 

Analisando a estrutura dos gastos dos Correios em 2014, 
os custos com o pessoal representam a maior fatia, de 
71,7 por cento, visto o serviço postal ser um sector de 
mão-de-obra intensiva. 

Relativamente a outras despesas, estas foram 
principalmente externas, incluindo as com outras 
instituições postais, resultantes de despesas com 
operações postais, companhias aéreas e com a 
manutenção das operações diárias dos Serviços. Esta 
fatia da despesa representa 14,8 por cento do total dos 
custos. Despesas com amortizações dos equipamentos 
de operações corresponderam a cerca de 8,7 por cento 
do total dos custos.
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費用種類	Tipo de Despesas

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

供應及外部服務	Fornecimentos e serviços externos

人事支出	Custos com o pessoal

其他經營支出	Outros custos operacionais

經營年度攤折	Amortizações do Exercício

經營備用金	Provisões do Exercício

財務支出及損耗	Custos e perdas financeiras

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

總成本 Custos - Total

比率 /	Percentagem

3.5%

14.8%

71.7%

0.3%

8.7%

0.00%

0.3%

0.7%

100.00%

費用結構表	 Mapa de Estrutura de Despesas

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 à Exploração

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

比率	/	Percentagem

20.1%

26.2%

3.0%

3.8%

17.6%

29.3%

100.00%

收益結構表	 Mapa de Estrutura de Proveitos

Caixa Económica Postal

Até finais de 2014, o total de depósitos captados pela CEP 
foi de cerca de 771 milhões de patacas, representando 
um aumento de 17 por cento em relação ao ano anterior.

O montante de novos empréstimos concedidos durante 
o ano de 2014 traduz um decréscimo de 1 por cento 
relativamente a 2013, e o montante, líquido de imparidade, 
mutuado em circulação, no final do ano, era de cerca de 
190 milhões de patacas.

A margem financeira e os resultados de serviços e de 
comissões foram, respectivamente, de 27,49 milhões e de 
7,2 milhões de patacas, sendo os custos de exploração de 
cerca de 17,98 milhões de patacas.
 
Os resultados de 2014, no valor de 17,09 milhões de 
patacas, traduzem um decréscimo de 10 por cento, 
relativamente a 2013.

郵政儲金局

2014年客戶存款餘額為7億7,100

萬元，與前一年比較，增加17%。

全年新批出的貸款金額較上一年減

少1%，而年末貸款餘額減去減值準

備為1億9,000萬元。

淨利息收入約為2,749萬元，淨費

用及佣金收入為720萬元，經營支

出則約為1,798萬元。

2014年錄得的營業結果為1,709萬

元，較2013年減少10%。	



74 75D.S.C. - Relatório Anual 2014郵政局年度報告2014 D.S.C. - Relatório Anual 2014郵政局年度報告2014

郵政局

Direcção dos Serviços de Correios
澳門議事亭前地

Largo do Senado, Macau

電話	Tel:		(853) 2857 4491

傳真	Fax:	(853) 2833 6603

macpost@macaupost.gov.mo

www.macaupost.gov.mo

郵政儲金局

Caixa Económica Postal
cep@macaupost.gov.mo

www.macaucep.gov.mo

電子認證服務
Serviços de Certificação
helpdesk@esigntrust.com
www.esigntrust.com

通訊博物館
Museu das Comunicações
info@macao.communications.museum

macao.communications.museum

集郵

Filatelia
philately@macaupost.gov.mo
https://www.macaupost.gov.mo/Philately/

特快專遞

EMS Correio Rápido
ems@macaupost.gov.mo
ems.macaupost.gov.mo

推廣易

Direct Mail
directmail@macaupost.gov.mo
www.macaupost.gov.mo

安全電子郵政服務
Serviços Electrónicos Postais Seguros
support@seps.macaupost.gov.mo
seps.macaupost.gov.mo

Informações Gerais

聯絡資料
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